
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 1 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATORIO N° 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 

 

MODALIDADE: 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 
Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 
08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 
8.666/93, 9.784/99 e suas alterações) e lei 
complementar 123/2006 e Lei 147/2014. 

DATA DE ABERTURA:  10 de julho de 2019 

HORÁRIO 08h30min (horário Local) 

OBJETO 

O presente pregão destina-se à Contratação de 
empresa para fornecimento de material 
permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, bem 
como, instrumentos musicais, para atender as 
demandas das Secretarias Municipais, desta 
Prefeitura, conforme especificações constantes do 
anexo II- Termo de Referência. 

TIPO DA LICITAÇÃO  Menor preço por ITEM 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
 Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, 
situada na Avenida dos Estados, nº 73, Setor Centro, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

INTERESSADO  Secretarias Municipais  

 Retire e acompanhe este edital. 
Informações poderão ser obtidas a partir 
do endereço eletrônico: Site: E-mail:  

licitacoes@pmcn.pa.gov. ; 
www.tcm.pa.gov.br 

 licitacoes@pmcn.pa.gov.; www.tcm.pa.gov.br 

  Informações adicionais podem ser obtidas 
junto a CPL, Avenida dos Estados, nº 73, Setor Centro. 

Tempo de Duração dos Lances verbais* 
* Caso chegue á fase competitiva 

 Até 03 minutos* 
*O pregoeiro poderá inferir tempo adicional ou 
inferior de acordo com a demanda. 
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PROCESSO LICITÁTORIO Nº 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte torna público aos interessados, Pregoeira (Railane 
Barbosa Almeida) e equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas  e Liliane 
Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.º 0297/2018 de 17 de  
dezembro de 2018, estarão reunidos no dia 10 de julho de 2019, às 08h30min (horário de local), na 
Sala da CPL, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de empresas que 
pretendam participar do Pregão Presencial n.º 028/2019, do tipo menor preço por item,  
esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade 
com as regras estipuladas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e Decreto Federal N° 3.555 de 
08/08/2000 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, no couber, Leis: 8.078/90, 
8.666/93, 9.784/99, com suas alterações e Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 
147/2014. E demais exigências deste Edital. 

 

01 - OBJETO 
 

1.1 O presente pregão destina-se à Contratação de empresa para fornecimento de material 
permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, bem como, instrumentos musicais, para 
atender as demandas das Secretarias Municipais, desta Prefeitura. Conforme especificações 
constantes do anexo II- Termo de Referência.  A entrega do material deverá ser feita de acordo com 
a necessidade e solicitação do departamento de compras desta Prefeitura. A contratação se 
efetivará por meio da assinatura de um termo de contrato – ANEXO I. 
 

02 - DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL. 
 
2.1 – A abertura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte 
forma: 
 
2.1.1- No dia 10/07/2019, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e lacrados, da 
forma de que trata o edital; 
 
2.1.2- O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
Localizada na Avenida dos Estados, nº 73, Setor Centro, Cumaru do Norte – PA. 
 

2.2- Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior. 
 
2.2.1- Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma data de 
abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada a continuidade das atividades 
em dia subsequente. 

 
2.3- Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação após a data 
e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos remetentes. 
 
2.4- O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-
los por escrito, por meio de carta, telegrama, fac-símile ou e-mail, enviados até 2 (dois) dias antes da 
data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do anexo do Decreto Federal n°. 
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3.555 de 08 de agosto de 2000, pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais 
interessados que hajam retirados os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que 
os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: 
 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Cumaru do Norte - PA: 
 
Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará,  
Fone: (094) 98412-8365. 
E-mail: licitacoes@pmcn.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.  
 

03 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
3.1.2- O presente Edital poderá ser retirado junto à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), 
no horário das 7h30min às 13h30min, de segunda à sexta-feira, na Avenida dos Estados, nº 73, 
Setor Centro. 
 

3.1.3- A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
 
3.2- Cada licitante apresentar-se-á com, preferencialmente, um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do 
procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os 
efeitos, por seu representado. 
 
3.3- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de um licitante. 
 

3.4- NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 
3.4.1- Empresas em estado de falência, Recuperação Judicia (salvo na hipótese de apresentar plano 
de recuperação judicial), sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2- Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública 
Federal; 
 
3.4.3- Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 
3.4.4- Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 
 
3.4.5- Que não atenda as exigências deste Edital; 
 
3.4.6- Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
 
04- DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

4.1- A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia 
e hora determinados neste edital, em envelopes separados, devidamente lacrados e rubricados no 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
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fecho, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres destacados, dizeres assim 
denominado: 
 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO 
NORTE-PÁ 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - 
LICITAÇÃO 
ENVELOPE N.º 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATORIO N.º 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO 
NORTE-PÁ 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - 
LICITAÇÃO 
ENVELOPE N.º 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO N.º 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2019 

 

 
4.2- Os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL (1) e DOCUMEMENTOS (2) deverão ser entregues 
à Comissão, impreterivelmente até ás 08h30min horas (horário de Brasília) do dia 10 de julho de 

2019, quando serão iniciados os trabalhos. 
 
4.3- As propostas e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português. 
 
4.4- Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos envelopes, ou 
permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, a correção do que 
constar nos documentos e propostas. 
 

4.5- Os documentos relativos às propostas (Envelope n. º 1) e à (habilitação envelope n. º 2) serão 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da comissão do pregão ou publicação em órgão da Imprensa 
Oficial. 
 
4.6- Os documentos de proposta e de habilitação deverão ser entregues sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, em envelopes devidamente fechados e identificados apropriadamente, 
nos termos deste edital. 
 
4.7 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 

05- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 1 - “PROPOSTA DE PREÇO” 
 
5.1- A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, os valores deverão ser 
apresentados em moeda corrente do país, com duas casas decimais, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou borrões, bem como também, ser devidamente assinada pelo licitante, ou seu 
representante legal, conforme ANEXO VI, e rubricado em todas as suas folhas. Recomenda-se que 
os documentos da proposta estejam em ordem sequencial das exigidas neste Edital, para agilidade 
do processo. 
 
5.2- A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (uma) via, ser impressa em papel timbrado 
da Empresa licitante ou, na sua falta, em todas as suas folhas deverá conter o carimbo do 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ (MF), em nome do 
licitante. Deverá ainda, ser assinada pelo responsável legal da licitante proponente, 
devidamente identificado. 
 

5.3- A proposta comercial deverá conter: 
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a) Carta de apresentação da proposta, dirigida a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA, 
com o número deste Edital de Licitação. 
 
b) Valor global, em algarismos e por extenso, o qual deverá ser idêntico ao valor total resultante da 
somatória de todos os itens da proposta. 
 
c) As propostas deverão consignar o preço dos materiais e discriminar todas as despesas que sobre 
ele incidirão, tais como: impostos, taxas, seguro, etc., bem assim os descontos porventura 
concedidos pelo proponente; 
 

5.4 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a (60) sessenta dias, a contar da data 
de abertura da mesma; 
 

5.5 - Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os 
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 

 
5.6 - Deverão ainda estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 
 

5.6.1 - Especificações do produto; 
 
5.6.2 - Marca; 

 
5.6.3 - Data de fabricação e vencimento ou período de validade; 
 
5.6.4- Registro no órgão competente, devidamente atualizado. Caso o produto/material ofertado 
esteja dispensado do registro para comercialização, por legislação específica, o fornecedor 
apresentará cópia do respectivo documento (lei, decreto, etc.).  
 
5.7- O(s) material (ais) constantes do ANEXO II deste instrumento deverá (ão), obrigatoriamente, 
estar acondicionados em embalagens original, de boa qualidade, contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes. As embalagens dos materiais deverão estar atualizadas e de acordo com a legislação 
vigente; 

06- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.  

 
6.1- O envelope n.º 02 deverá conter, para a Habilitação Jurídica, os seguintes documentos: 
 
6.2- Atos constitutivos, estatuto ou contrato social primitivo e sua última alteração em vigor ou 
contrato social consolidado, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais; 
 
6.2.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
6.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
6.2.3- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
 
6.2.4- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
6.2.5- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou qualquer outro documento oficial, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 
 
6.2.6. 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; 
 
6.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
6.2.8- RG E CPF dos Sócios; 
 
6.3- O envelope n.º 02 deverá conter ainda, para a comprovação da Regularidade Fiscal, os 
seguintes documentos: 
 
6.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 
CNPJ/MF; 
 
6.3.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual (Alvará); 

 
6.3.3- Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– CRS/FGTS; 
 
6.3.4- Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de 
Tributos Federais e de Dívida Ativa da União conjunta com a Certidão Negativa de Débitos, 
expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - CND/INSS;  
 
6.3.5- Prova de regularidade tributária e não tributária para com a Fazenda Estadual da UF do 
domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 
 
6.3.6- Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 
 
6.3.7- Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Conforma a 
lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011 ou a comprovação da regularidade trabalhista 
alternativamente por meio da apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos Trabalhistas, nos termos do § 2º do Art. 642-A da CLT. Poderá adquirir no seguinte 
endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 7 

6.3.8- Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
6.3.9- Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com o selo do 
Conselho Regional de Contabilidade, ou declarações se optante pelo simples ou demonstrativos 
contábeis. 
 
6.3.9.1- A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime 
diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar n. º 123/06, deverá apresentar a 
seguinte documentação: 
  

a) Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 
123/06 na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 
123/06. 

 
6.3.10- Declaração que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO III; 
 
6.3.11- Declaração onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado inidôneo para 
licitar - em qualquer esfera da Administração Pública – bem como, que desconhece qualquer fato 
impeditivo de sua participação nesta Licitação, ANEXO IV; 
 
6.4- A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS ITENS 6.1 – 6.3.8 - PODERÁ SER 
SUBSTITUÍDA – a critério do licitante - pela Certidão de Cadastramento, emitida pela Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte, ou SICAF, emitido por órgão competente, com todos os 
documentos e certidões nele impressas, válidas para o dia de abertura da presente licitação; 
   
6.4.1 Caso o licitante queira possuir o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal 

de Cumaru do Norte (CRC), deverá ser solicitado com no mínimo 3 (três) dias úteis de 
antecedência a data prevista para a entrega dos envelopes; 
 
6.4.2 No caso do Certificado de Registro Cadastral – CRC, possuir uma ou mais certidão (ões) 
vencida(s), será(ão) admitida(s) a(s) sua(s) validação(ões), se for entregue juntamente com o CRC 
(dentro do envelope lacrado) a fotocópia ou documento original que comprove a regularidade 
do(s) documento(s) até então com validade vencida; 
 
6.4.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, e será admitida a validação das 
cópias simples com autenticação dos documentos pela própria Comissão, desde que sejam 
apresentados imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação os respectivos originais. 
 
6.4.3- Documentos foto copiados em papel térmico - utilizados em fac-símile – não serão aceitos e 
considerados; 

 
6.4.4- Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem sequencial das exigidas 
neste Edital, devendo ser apresentada em apenas 01 (uma) via numerada, carimbada e rubricada 

em todas as vias, para agilidade do processo. 
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6.5- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro, considerará a proponente inabilitada; 
 
6.6- A documentação e propostas apresentadas, caracterizadas faltas não sanáveis, acarretarão a 
inabilitação da proponente. 
 

6.7- CARTA PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante da 
empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo 
informações e declarações conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital. Que deve estar 
contida no envelope 1º.  
 
6.8 - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório desta 
licitação e a que contiverem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, salvo quando 
apresentar omissões simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento 
licitatório, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério do 
Pregoeiro, ser relevada. 
 
6.9 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
6.10- É vedada a cotação de dois ou mais preços para os objetos constantes do(s) Item(s), da 
planilha - Anexo II, pelo mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da proposta, conforme 
o caso; 
 
6.11- Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total dos 
materiais de cada Item constantes da(s) planilha(s) do ANEXO II, requerido neste instrumento, 
ocasião em que serão desclassificadas as propostas que incorrerem neste ato, conforme o caso; 
 
6.12- Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por 
diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura. 
 
6.13 – A empresa deverá apresentar sua proposta de preço com no máximo duas casas decimais 
após a vírgula. Caso a proposta venha com mais de 02 (dois) algarismos após a vírgula a 
empresa será eliminada do certame. 
 

ABERTURA DOS ENVELOPES.  

 
7.1 No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes constantes no preâmbulo 
deste edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador credenciado, entregar os 
envelopes, um contendo a Proposta da licitante e outro a Documentação da licitante, sendo 

recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário 
previsto para a sua abertura da seguinte forma: 
 

7.2 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE: 
 
7.2.1 Credenciamento por instrumento público de procuração, particular ou carta de 
credenciamento conforme o modelo constante no anexo VII, acompanhado de cópia da cédula 
de identidade do credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá comprovar o seu poder de outorga das 
procurações aqui mencionadas 
 
7.2.2 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
da cédula de identidade acompanhada da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em 
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vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
7.2.3 - Declaração formal da própria empresa licitante, com firma reconhecida, exigida pelo inciso 
VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02, assinada por diretor, sócio ou representante da 
empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura, conforme modelo 
constante do ANEXO V deste edital; 
 
*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora do(s) 
envelope(s). 
 
7.3 - Somente os licitantes que atenderem aos requisitos do item 7.2 deste edital, terão poderes 
para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços.  Manifestarem após a 
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se retirar antes do 
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos 
atos do Pregoeiro. 
 
7.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
7.5 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro na data, horário e local e nos 
termos determinados neste Edital. 
 
7.6 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos 
serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem. 
  

08- DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
8.1- No dia, horário e local descrito no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais 
interessados, a Comissão de Licitação reunida em sessão pública, iniciará os trabalhos, recebendo 
os envelopes entregues pelos licitantes, os quais serão rubricados pelos membros da comissão e 
pelos representantes legais dos licitantes. 
 
8.2- Expirado o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, quer seja 
referente à Habilitação ou à Proposta Financeira. 
 
8.3- Não hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação da documentação 
exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de Licitação 

poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de 
conformidade com o § 3º do Artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Mas havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. De acordo com o 
Dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006. 
 
8.4- Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 
 
8.5- Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, o Pregoeiro e equipe de 
apoio não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de 
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postagem - não sendo dado ao licitante, qualquer garantia de participação na licitação no caso de 
haverem falhas ou atrasos na entrega. 
 
8.6- Das reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os 
presentes. 
 
8.7- O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da 
respectiva fase licitatória. 
 

09- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1- Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por ITEM, para entrega 
no local indicado no ANEXO II. 
 
9.2- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de 
apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço unitário, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo n.º 4° do Decreto 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
9.3- Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX, do artigo 
4°, do mesmo Decreto; 
 
9.4- O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 
desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão 
Presencial; 
 
9.5- Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e 
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação; 
 
9.6 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores; 
 
9.7- A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela 
apresentada, para efeito de ordenação das propostas; 

 
9.8- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 
9.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço por ITEM, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, 
decidindo motivadamente a respeito; 
 
9.10- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado 
pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
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9.10.1- Caso seja necessário o pregoeiro poderá valer-se de auxílio de técnicos na área do objeto 
licitado, para aferir a qualidade do(s) objeto(s). 
 
9.11 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos 
requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 
até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à 
documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
 
9.12- Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para tentar obter preço melhor; 
 
9.13- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital e na lei 10.520/02; 
 
9.14- Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada ITEM desta licitação. 
 
9.15- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes; 
 
9.16- Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os 
direitos dos demais licitantes; 
 
9.17- O resultado desta Licitação será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 
Estado de Pará, jornal de grande circulação na região e afixado no quadro próprio de avisos dos 
procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, para intimação e 
conhecimento dos interessados. 
 

10- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão Presencial; 
 
10.2- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do anexo do Decreto Federal n°. 3.555 de 
08 de agosto de 2000; 
 
10.3- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame; 
 
10.4- Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data 
de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para 
apresentação das propostas. 
 

11- DOS RECURSOS 
 
11.1- Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 12 

11.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor; 
 
11.3- Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
11.4- A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo 
em ata; 
 
11.5- Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 

12 - DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo 
licitatório será submetido à apreciação da autoridade Superior, para homologação do objeto à 
licitante vencedora, convocando-se após a empresa respectiva para firmar as obrigações assumidas 

mediante Termo de Contrato, ANEXO I, dando-lhe a devida publicação. 
 
13- DO FORNECIMENTO/CONTRATO 

 
13.1 - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE – PARÁ, e a proponente vencedora será formalizada 
através de um termo contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, 
legislação vigente e na proposta vencedora. 
 
13.1.1- O Recebimento e assinatura do Termo de Contrato pela licitante adjudicatária junto a 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – Pará, configura como ato de aceite e confirmação dos 
compromissos avançados na proposta ofertada em função do procedimento licitatório. Ficando o 
licitante obrigado a cumprir todas as condições previstas no edital e proposta independente de 
transcrições no Contrato; 
 
13.2- Os materiais deverão ser entregues de acordo com: ANEXO II – Termo de Referência, 
conforme solicitações das Secretarias desta Prefeitura normas contidas no Edital, a contar da data 
de assinatura do respectivo Contrato. 
 
13.2.1- O Contrato será formalmente entregue ao (s) adjudicatário (s), para assinatura, após a 
homologação e dentro do prazo de validade da proposta, registrando-se em remessa tal 
ocorrência; 
 
13.3- Os materiais serão recebidos pela Comissão de Recebimento nos termos do § 8º do art. 15 da 
Lei n. 8.666/93 e suas alterações, após análise detalhada dos objetos sob adequação às 
especificações requeridas no edital e proposta da licitante vencedora; 
 
13.3.1- Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega dos materiais constante 
de sua proposta, será formalmente notificada pelas Secretarias desta Prefeitura, e encaminhado 
para a Procuradoria Jurídica para anotação em seu registro cadastral, bem como para 
conhecimento e providências legais de penalidade; 
 
13.4- O prazo para a assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação da licitante. 
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13.5- No ato do recebimento dos objetos deste edital, caso haja dúvidas em relação às 
especificações e normas, o Pregoeiro poderá solicitar do fornecedor a apresentação de 
esclarecimentos pertinentes aos objetos licitados, comprovando que o objeto atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no edital. 
 
13.6- Como condição para assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
13.7 - Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar a receber a assinar o 
Contrato e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa classificada 
e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto no § 2º, do Art. 64, da 
Lei n. º 8.666/93 e suas alterações. 
13.8 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
14- DAS PENALIDADES 
 
14.1 - Os licitantes participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º da 
Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nela prevista; 
 
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, ANEXO I, a Administração poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da 
Lei n. º 8.666/93, além da multa de 0,5% sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a 
contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido 
neste Pregão Presencial, até o máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação de entrega de 
material, quando, então incidirá em outras cominações legais. 
 

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o licitante às 
seguintes sanções, além das demais penalidades previstas na Lei 8666/93 e 10.520/02: 
 
I. Advertência; 

 
II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Entidade 
de Licitação por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
 
15.2 - Fica facultada a defesa prévia do licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 
 
15.3 - As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou 
força maior, ou na ausência de culpa do licitante, devidamente comprovadas perante a Entidade 
de Licitação; 
 
15.4 - Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 3% da contratação, a Adjudicatária 
poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, independente 
de demais sanções legais. 
 

16- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1- A presente licitação correrá a conta dos seguintes recursos orçamentários constante no 
Orçamento do Exercício de 2018. 
 
02 – Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 
 Ação 04.122.0002.2-007 Funcionamento do Gabinete do Prefeito 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 14 

 Ação 04.122.0002.2-005 Manutenção da Residência da Prefeita 
  
03 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
 Ação 04.122.0002.2-014 Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos 
 Ação 04.124.0003.2-017 Funcionamento do Controle interno 
  
04 - Secretaria Municipal de Finanças 
 Ação 04.122.0004.2-023 Funcionamento da Secretaria de Finanças 
       
05 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
 Ação 20.122.0002.2-026 Funcionamento da Secretaria de Agricultura 
        
 08 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Ação 14.452.0090.2-060 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras pública, viação, urbanismo e 
Terras patrimoniais 
        
 09 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-067 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde 
 Ação 10.122.0040.2-063 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
       
 10 – Secretaria Municipal de Promoção Assistência social 
 Ação 08.122.0020.2-068 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social 
 Ação 08.125.0025.2-106 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
  
11 – Procuradoria Geral do Município 
 Ação 03.422.0080.2-074 Manutenção da Procuradoria do Município 
              
 12 – Secretaria Municipal de Esporte e lazer 
 Ação 27.122.0002.2-076 Funcionamento da Secretaria de Esporte e lazer 
 
13 – Fundo Municipal de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-082 Manutenção da Atenção Básica de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-101 Manutenção do PMAQ 
 Ação 10.301.0047.2-086 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
      
  14 – Fundo Municipal de Assistência Social  
 Ação 08.122.0025.2-103 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
 Ação 08.244.0024.2-138 Manutenção do CRAS 
 Ação 08.244.0024.2-139 Manutenção do CREAS 
        
16 – Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente 
 Ação 08.243.0023.2-135 Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente 
 
16 – Secretaria Municipal de Integração e Planejamento 
 Ação 24.122.0002.2-134 Manutenção da secretaria de Integração e Planejamento 
     
Natureza da despesa;  
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo      
 

3 – As dotações serão suplementadas se necessário. 

17- DA GARANTIA 
 
17.1- Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pelo prazo até 31 de dezembro de 
2019, contada a data de homologação deste processo licitatório, podendo ser alterado através de 
termo aditivo. 
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17.2- Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com 
defeito, ou impróprias para o consumo o frete e custas advindas da entrega dos mesmos correrão 
sob responsabilidade do fornecedor. 
 
17.3- Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo de 
validade inferior a 10 (dez) meses de duração, contados a partir das solicitações das Secretarias 
desta Prefeitura. 
 
17.4- Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia às 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
 
18- PAGAMENTO 
 
18.1- O prazo de pagamento dos produtos será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF), devidamente 
atestada pelo setor de Compras. 
 

19- DA AMOSTRA 
 
19.1 O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à 
adequação às especificações exaradas deste edital, resguardando efetivamente a qualidade 
necessária para aferição do menor preço.  
 
20- FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
20.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução/entrega do objeto, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira. 
 

21- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1- Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
aplicação das penalidades contratuais. 
 
22- DOS ANEXOS 

22.1- Para preenchimento das propostas de preço, assim como documentação, os licitantes deverão 
considerar os seguintes anexos, integrantes do presente certame e de todas as obrigações que 
porventura gerarem dele: 

a) Anexo I -  Termo de Referência e modelo da proposta; 

b) Anexo II - Minuta do Contrato  

c) Anexo III -Declaração que não emprega menor; 

d) Anexo IV -Declaração de fato impeditiva; 

e). Anexo V - Carta de apresentação da documentação 

f) Anexo VI - Carta Proposta da Licitante e Proposta comercial 

g) Anexo VII -Carta de Credenciamento 

h) Anexo VIII – Não Parentesco 
i) Anexo IX – Declaração de ME ou EPP 
23- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1- Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA, por intermédio da 
Comissão do Pregão, o direito de: 
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23.1.1- Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, 
notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de 
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões 
supervenientes ou de caso fortuito; 
 
23.1.2- Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão 
Presencial, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a 
contar da publicação das alterações; 
 
23.1.3- A Administração poderá até a assinatura do contrato, inabilitar o licitante, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a 
regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente 
melhor classificado e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo 
declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar 
o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 
 
23.2- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
23.3- A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros 
ou ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, reparando às suas custas os 
mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 
 
23.4- A licitante vencedora é vedada transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 
decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Cumaru do 
Norte/PA, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 
23.5- É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo endereço de e-mail 
citado no preâmbulo deste edital e/ou por intermédio da imprensa: DOU, FAMEP ou JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO. Até a data da realização da sessão pública de abertura dos 
envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, e após a adjudicação do Objeto 
ao licitante vencedor. 
 
23.6- Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no quadro 
próprio de avisos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, localizada na Avenida dos 
Estados, nº 73, neste município, e publicado nos jornais de Grande circulação na Região, Diário 
Oficial do Estado, Diário Oficial da União, estando o Pregoeiro e a equipe de apoio à disposição 
dos interessados no horário de 7h30min ás 13h30min e, pelo telefone: (094) 99116-5922, nos dias 
úteis; 
 
23.7- A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, 
implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas 
suficientes. 
 
23.8– Nos casos omissos a contratada ficará sujeita às normas contidas na Lei nº. 10.520/2002, Lei 
nº. 8.666/93 e na Lei nº. 8.079/90. 
 
23.9- A Contratante poderá, a critério, solicitar a entrega total ou parcial dos objetos licitados, 
ficando o compromisso de pagamento atrelado à entrega dos mesmos.    
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23.10- Os produtos licitados que estiverem com defeito ou fora das especificações, deverão ser 
devolvidos ao fornecedor e devidamente substituídos, num prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis.  

23.11- Espirado o prazo e a mesma não cumprir as exigências deste Edital, sofrerá as penalidades e 
sanções previstas em Lei. 

23.12- A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou conveniência 
administrativa, não gera obrigação de indenização.  

 

Cumaru do Norte - PA, 06  junho de 2019. 

 
 
 
 

 
 

Railane Barbosa Almeida  
Pregoeira 

Decreto 0297/2018  
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ANEXO I 

 
MINUTA DECONTRATO Nº. ............../2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ......../2019 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 
CUMARU DO NORTE - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida 
dos Estados nº 73 - Centro, inscrito no CNPJ sob nº.............................., neste ato representado pela 
Sr.ª ..............................., .................., ..............., inscrito no CPF nº .................., RG nº .................. - SSP/.........., 
residente e domiciliada à Rua ................., ........... – .................., neste Município, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa ..........................,  com sede à Av. ................., ..................... 
- Setor................., neste Município de ..................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................., 
neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr ........................., ................, .................., 
..................., inscrito no CPF nº ............... e RG nº .........................., residente e domiciliado à ...................., 
............. - ..........., neste Município de ........-.........., doravante denominado CONTRATADA, de 
comum acordo ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do 
Processo Licitatório nº ........../2019 da modalidade Pregão Presencial nº ............./2019, de 
......./......./2018, devidamente homologado pela Prefeita Municipal, com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre Licitações Públicas e Contratos 
Administrativos.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - O presente termo tem como objeto a Contratação de 
empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, bem 
como, instrumentos musicais, para atender as demandas das Secretarias Municipais, da  
Prefeitura de Município, de acordo com Anexo II, do Processo Licitatório, que passa a fazer 
parte integrante deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado 
terá vigência a partir de ......../........./2019 e término em ......../......../2019, podendo essa data ser 
prorrogada conforme necessidade e conveniência da Administração Municipal, através de 
comunicação formal prévia, por mais doze meses.  

 
§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a 
emissão da Requisição expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo 
ao art. 57 da Lei 8.666/93 e suas obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar 
por escrito.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente 
contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu 
orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida de conformidade com a despesa a ser 
liquidada em cada mês, obedecendo a seguinte dotação orçamentária: 

 
02 – Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 
 Ação 04.122.0002.2-007 Funcionamento do Gabinete do Prefeito 
 Ação 04.122.0002.2-005 Manutenção da Residência da Prefeita 
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03 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
 Ação 04.122.0002.2-014 Manutenção da Secretaria de Adm e Recursos Humanos 
 Ação 04.124.0003.2-017 Funcionamento do Controle interno 
  
04 - Secretaria Municipal de Finanças 
 Ação 04.122.0004.2-023 Funcionamento da Secretaria de Finanças 
       
05 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
 Ação 20.122.0002.2-026 Funcionamento da Secretaria de Agricultura 
        
 08 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Ação 14.452.0090.2-060 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras pública, viação, urbanismo e 
Terras patrimoniais 
        
 09 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-067 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde 
 Ação 10.122.0040.2-063 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
       
 10 – Secretaria Municipal de Promoção Assistência social 
 Ação 08.122.0020.2-068 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social 
 Ação 08.125.0025.2-106 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
  
11 – Procuradoria Geral do Município 
 Ação 03.422.0080.2-074 Manutenção da Procuradoria do Município 
              
 12 – Secretaria Municipal de Esporte e lazer 
 Ação 27.122.0002.2-076 Funcionamento da Secretaria de Esporte e lazer 
 
13 – Fundo Municipal de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-082 Manutenção da Atenção Básica de Saúde 
 Ação 10.301.0041.2-101 Manutenção do PMAQ 
 Ação 10.301.0047.2-086 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
      
  14 – Fundo Municipal de Assistência Social  
 Ação 08.122.0025.2-103 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
 Ação 08.244.0024.2-138 Manutenção do CRAS 
 Ação 08.244.0024.2-139 Manutenção do CREAS 
        
16 – Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente 
 Ação 08.243.0023.2-135 Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente 
 
16 – Secretaria Municipal de Integração e Planejamento 
 Ação 24.122.0002.2-134 Manutenção da secretaria de Integração e Planejamento 
     
Natureza da despesa;  
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 
 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados conforme 
requisição e nota de empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos 
materiais. 
 
§ 1º - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e 
previstas neste CONTRATO. 
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§ 2º - O Departamento de Compras da Prefeitura elaborará um Boletim mensal destinado ao 
registro de quantidades dos produtos fornecidos no mês, o qual será encaminhado a 
CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos 
produtos, objeto deste Termo de CONTRATO, está previsto estimado em R$ ................ 
(..............................), de acordo com a somatória dos ITENS licitados de nº .................... e ..... 
 
Parágrafo Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos 
produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou 
subempreiteira, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento 
do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do 

fornecimento dos materiais, ou que eles -venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

b) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais 
métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual;  

c) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 
 

d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e 
autárquicas que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo 
de CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados; 

 
§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a:  
 
a) Designar fiscais para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as questões que 

envolvam o presente Termo de CONTRATO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHADORES, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E 
COMERCIAIS - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DECÍMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO - O CONTRATANTE poderá, em 
qualquer ocasião exercer a mais ampla fiscalização do fornecimento dos produtos, 
reservando-se o direito de determinar que sejam devolvidos todos os que, a seu critério, não 
forem considerados satisfatórios. 
 
§ 1º - O CONTRATANTE, pelo seu setor competente, fará as comunicações à CONTRATADA, 
sempre por escrito. 
 
§ 2º - O CONTRATANTE poderá ordenar a imediata retirada de empregados da CONTRATADA 
que venham a embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por conta exclusiva da 
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CONTRATADOS quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem 
como, quaisquer outras despesas que de tal fato possam decorrer. 
 
§ 3º - A fiscalização poderá praticar quaisquer atos nos limites do presente CONTRATO que se 
destinem a preservar todos e quaisquer direito do CONTRATANTE. 
 
§ 4º - A fiscalização por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade prevista no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por 
ato de seus empregados ou prepostos. 
 
§ 5º - A fiscalização do cumprimento do CONTRATO caberá à Prefeitura Municipal de Cumaru 
do Norte – PA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou 
parcial de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a 
CONTRATADA estará passiva das penalidades da lei, dentre elas: 
 
a) Advertência; 

 
b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de 

CONTRATO; 
 
b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão 

deduzidas dos pagamentos efetuados; 
b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do 

efetivo pagamento; 
 
b.3) Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos 

inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão 
de participação em licitações por 01 (um) ano, sem prejuízo das penalidades 
estabelecidas. 

 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo 
a CONTRATADA um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da 
penalidade, para a apresentação de recurso. 
 
§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exma. Senhora Prefeita 
Municipal, através de processo interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO - O presente contrato poderá ser alterado a 
qualquer tempo, através de termo aditivo ou rescindido através de destrato, em virtude de 
causa superveniente, de força maior ou de ordem legal.                     
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 
CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de 
CONTRATO, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, 
podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do 
instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 22 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja seu valor.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, 
Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
qualquer questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente 
CONTRATO. 

 
 

Cumaru do Norte- PA, ............. de ................. de 2019. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA 
CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:     A) _____________________________________    

Nome: 
CPF: 

 
                                      B) _______________________________________  

Nome: 
CPF: 
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ANEXO II 
 
 

TERMO DE REFERENCIA  
 

 

1. DO OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 
material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, bem como, instrumentos musicais, 
para atender as demandas das Secretarias Municipais, desta Prefeitura, conforme em 
anexo. 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
 
2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, suas alterações e lei complementares da legislação correlata e demais 
exigências. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 
 
3.1 A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades das Secretarias 
Municipais desta Prefeitura.  
3.2 Pode-se afirmar que a estrutura física de uma organização é de suma importância para 
aumentar o grau de satisfação dos usuários. A falta de conforto, em todos os seus aspectos, 
influi no rendimento psíquico, intelectual e social dos servidores e dos usuários. 
3.3 Uma das incumbências administrativas das Secretarias é adquirir os materiais, 
equipamentos, entre outros, objetivando proporcionar uma estrutura física que venha a 
contribuir com a prestação dos serviços das atividades fim tanto ao público interno quanto 
ao público externo. 
 
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 

Item Descrição               UND QDT 

1 CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - LL 140 BLUETOOTH/USB/SD CARD/RÁDIO. UN 4 

  Bluetooth Usb - Reproduz Mp3/Wma Controle Remoto Funções Usb Entrada Sd 

  Card - Reproduz Mp3/Wma Rádio Am/Fm - Memoriza Até 18 Estações Change 

  Folder - Mudança E Busca De Música Por Pastascanais: 02 Entradas: 02 P10 

  Microfone 01 P10 Guitarra, Violão 01 Auxiliar Rca (Tape, Cd) Saída: Ac (Força) 

  Equalização: Graves, Médios E Agudos Sistema Acústico: 01 Alto-Falante De 10” 

  01 Tweeter Piezoelétrico Potência Máxima : 35 W Rms Alimentação: 127 - 220 V 

  Dimensões (Mm): (H) 620 X (L) 430 X (P) 255 Peso(Kg): 12,5. 

  MARCA                 

2 MICROFONE S/ FIO DUPLO UHX PRO. UN 5 

  Descrição: 

  Microfone s/ Fio UHX PRO 02 MM. Com resposta em frequência de 60Hz - 18kHz 

  (±3dB), Faixa dinâmica de 100dB e Sincronização por infravermelho. 

  Ficha Técnica: 

  - Display LCD Multifuncional; 

  - Função Auto-Scan; 
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  - Baixo ruído de manuseio; 

  - Sincronização por infravermelho; 

  - Saída XLR balanceada e P10 não balanceada; 

  - Faixa de frequência: 700,000MHz - 749,750MHz; 

  - Modo FM (Banda larga); 

  - Canais: 100 canais selecionáveis por antena; 

  - Distância entre canais: 0,25MHz; 

  - Estabilidade: ±0,005%; 

  - Faixa dinâmica: 100dB; 

  - Desvio máximo: ±45kHz com limitador de nível; 

  - Resposta em frequência: 60Hz - 18kHz (±3dB); 

  - Relação S/N: >98dB; 

  - T.H.D.: <0,5%; 

  - Alcance: 80mts (Típico); 

  - Temperatura de operação: -10ºC +50ºC. 

  Receptor RE-XPRO2 

  - Modo de recepção: PLL; 

  - Frequência: 100MHz, 10.7MHz; 

  - Entrada de antena: BCN / 50O; 

  - Sensibilidade: 7dBuV (90dB S/N); 

  - Faixa de ajuste de sensibilidade: 12 - 32dBuV; 

  - Rejeição de ruídos: >75dB; 

  - Máximo nível de saída: +400mVp. 

  Transmissor HT-XPRO 

  - Antena: Interna; 

  - Saída de RF: 15mW (Alta), 3mW (Baixa); 

  - Rejeição a ruídos: -60dB; 

  - Alimentação: 2 pilhas 1.5V AA. 

  Obs.: As informações e fotos deste produto são fornecidas pelo fabricante, sendo 

  inteiramente de sua responsabilidade. As imagens são meramente ilustrativas. 

  Microfone s/ Fio | Modo FM (Banda larga) | UHX PRO 02 MM 

  MARCA                 

3 APARELHO DE TV 40 POLEGADAS UN 4 

  Aparelho de tv led  40  polegadas o design do aparelho conta com uma moldura 

  ligeiramente grossa, e com uma base que consiste em um pé de cada lado, 

  equilibrando a televisão  

  Tam. da Tela: 40 polegadas 

  Tipo de Tel: LED 

  Tipo de Voltagem: bivolt 

  MARCA                 

4 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. UN 4 

  Fogão Industrial 4 Bocas Baixa Pressão 2qs/2qd C/ Forno 

  Confeccionada Em Chapa De Aço Carbono Com Pintura Epóxi Resistente À Altas 

  Temperaturas E Opção Em Aço Inox 430.Os Queimadores São Confeccionados Em 

  Ferro Fundido No Modelo (Q. Duplo), (Q. Simples) Com Grelhas No Formato 

  Redondo De 8 Dedos xa0Confeccionadas Em Ferro Fundido. Informações 

  Técnicas: Produzido Em Aço Carbono Especial. 

  Cor: Cinza Ral. 

  Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido. 

  Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido. 
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  Tubo Coletor De Gás Cromado. 

  Diâmetro Da Boca 30x30 

  Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás. 

  Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado. 

  Registros De Alta Resistência. Fogão: 

  Baixo Consumo De Gás. 
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5 LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 2 LITROS-LQ2 UN 5 

   Liquidificador semi- Industrial 2, litros- possui motor de alta rotação, proporcionando 

  maior eficiência para possui corpo, e copo construídos em inox, com capacidade de 

  2 litros. O conjunto hélice/mancal é produzido em aço inox de liga especial. Possui 

  chave liga/desliga, inclui a função pulsar. Garante praticidade e segurança, um 

  produto com o selo de aprovação do Inmetro.Produto em conformidade com o 

  Inmetro. Próprios para o preparo de sucos e vitaminas a base de frutas naturais ou 

  polpas congeladas Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. 

  Gabinete em aço inox escovado. 

  Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. 

  Com chave liga/desliga mais função pulsar. 

  Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe e permitindo 

  a intercambiabilidade de copos. 

  Característica do equipamento: Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. 

  Frequência: 50/60 hz. Altura: 420.00 mm. Largura: 200.00 mm. Profundidade: 

  190.00 mm. Peso líquido: 2.30 kg. Rotação: 18000 rpm. Característica da 

  embalagem: Altura: 610.00 mm. Largura: 380.00 mm. Profundidade: 460.00 mm. 

  Peso bruto: 2.80 kg. 
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6 GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTREE-RF2. UN 8 

  Geladeira de uso domestico Capacidade de armazenagem total (L)  340 

  Tensão/Voltagem110v220V 

  Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) 

  Garantia12 Meses 

  Dimensões 

  Altura 1,70 Metros 

  Largura 62,1 0 Centímetros  

  Profundidade 71,40 Centímetros 
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7 PURIFICADOR DE AGUA - PR. UN 12 

  O purificador conta com 76W de potência e funciona perfeitamente com 

  fornecimento de água tenha uma pressão de 5 a 40 metros de coluna de água (m 

  c.a.), assim fica garantido sua água pura e pronta para ser consumida. 

  MARCA                 

8 FERRO DE PASSAR UN 6 

  Ferro de passar à vapor. Possui base cerâmica ultra deslizante e função spray que 

  ajuda a amaciar as roupas e rugas mais complicadas. ele tem jato de vapor e ainda 

  passa na vertical. 110 volts potência 1250w 

  MARCA                 

9 MAQUINA DE COSTURA UN 11 

  Máquina de costura  eletrônica, com interruptor 'liga/desliga' - Acompanha pedal 

  para controle de velocidade - 31 pontos - Caseado automático de quatro passos 

  Costura reta e Zig zag - Três pontinhos para lingerie - Três posições de agulha  
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  - Overlock duplo Enchedor de bobina automático - Costura com agulha dupla  

  - Alavanca de retrocesso para arremate dos pontos  Prega zíperes e botões  

  - Com alça para transporte - Conjunto de acessórios - Disponível em 110V e 220V  

  MARCA                 

10 FREEZER VERTICAL-FZ UN 7 

   Freezer vertical. Possui compartimento de congelamento rápido com acionamento 

  no painel frontal, que proporciona melhor preservação das propriedades naturais 

  dos alimentos. E também, controla a temperatura externo, que facilita o ajuste da 

  temperatura de congelamento, economizar energia e conta com 4 cestos removíveis 

  com trava de segurança  painel frontal externo Controle de temperatura e tecla de 

  congelamento rápido: evita abertura da porta economizando energia Mais  e 

  arredondado Preserva propriedades naturais dos alimentos - compartimento de 

  congelamento rápido com acionamento no painel frontal Melhor visualização dos 

  alimentos - gavetão multiuso em acrílico transparente4 Cestos removíveis com trava 

  de segurança frontal Gavetão multiuso em Ps cristal: - Voltagem: 110 V. 
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11 TANQUINHO UN 2 

   Tanquinho possui grande capacidade de 10 Kg, para você poder lavar roupas e 

  edredons com praticidade. Além disso, o tanquinho conta com peneira para 

  pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. 

  Com os 6 programas de lavagem,.Tipo:Semi-automática Sistema de lavagem 

  Turbilhonarem Capacidade de roupas secas:10 kg Capacidade de água na cuba:96 

  litros Programas de lavagem:6 Voltagem:110V ou 220VPotência 110V:360 watts 

  Potência 220V:400 watts Consumo 

  (kW/h):0,089kW/hPeso:11,00kgLargura:55,00cmAltura:96,00cmProfundidade:54,30 

  cmGarantia1ano 

  MARCA:                 

12 MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE 15 KILOS UN 1 

  Máquina de lavar roupa 15 kg lavar muito mais roupa em menos tempo e espaço 

  com Lavadora 15Kg. Com 12 programas de lavagem especialmente desenvolvidos 

  para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras, além de contar com 

  filtro pega-fiapos  Consumo (kWh)0,46 (kWh/ciclo) Velocidade de centrifugação 

  (rpm)770 rpm Tensão/Voltagem110V220VConsumo de Energia A (menos 25% de 

  consumo) Consumo de água12,5 (L/ciclo/kg) Garantia12 meses  Lavadora de 

  Roupas 15 kg Turbo Economia Altura1,06 Metros Largura70,00 Centímetros   

  Profundidade 78,50 Centímetros Peso48,00 Quilos. 

  MARCA:                 

13 MINI COMPRESSOR AR VEICULAR PROFISSIONAL PORTATIL. UN 4 

  Descrição de Produto 

  Especificações 

   Corrente avaliado: 30A 

   Cilindro: 40mm 

   Pressão máxima: 150PSI 

   Fluxo de ar: 72L/min 

   Cabo: cabo de 2.4M COM grampos de bateria 

   Mangueira de ar: 0.25+ mangueiras de ar do plutônio de 5M 

   Corpo do COMPRESSOR: Metal 

  MARCA:                 

14 APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12000 BTU S-AR3 UN 10 

  Aparelho de ar Condicionado de 12.000 BTUs funciona em 220V. Com design 
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  clean, o  tem ainda proteção anticorrosão, que contribui para maior durabilidade do 

  aparelho, e pode ser uma boa opção para ambientes Modelo: TS-C122H4WoPeso 

  (unidade externa): 27 kg Altura (unidade externa): ?48 cm 

  MARCA                 
15 ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS-EP. UN 2 

   Características principais, - Encaixe rápido e prático; - 02 cones para frutas cítricas; 

  - Acompanha jarra com capacidade de 0,9L; - Acionamento por chave liga e desliga; 

  - Peças destacáveis para fácil limpeza; - Pés anti-deslizantes; - Peneira; - Porta fios. 

  Capacidade da Jarra, 900ml. 

  MARCA                 

16 BALANÇA DIGITAL 15 KG-BL1. UN 11 

  Equipamento, balança digital 15 KG – BL1 (proinfância) balança de prato com 

  capacidade para 15 kg. Dimensão 32, 5X24X10, 5 cm. Balança eletrônica digital 

  com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de 

  acordo com o “Regulamento técnico metrológico para instrumentos de pesagem . 

  MARCA                 

17 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL. UN 1 

  Maquina de lavar louças industrial monocamara lv. 

  Largura: 60 cm 

  • Acabamento Interior: Aço inox. 

  • 14 serviços (capacidade de comportar 14 mesas postas) 

  • 7 programas de lavagem (Pesado, Econômico, Dia a Dia, Cristal, Ciclo Rápido, 

  Pré-Lavagem e 60 min). 

  • Termostato de 40 a 70°C. 

  • 5 temperaturas de lavagem adequadas para cada tipo de louça. 

  • Prateleira superior especial para talheres. 

  • Timer digital e bloqueio de teclado para proteção de criança. 

  • Bloqueio de Segurança. 

  • Indicador de falta de produto. 

  • Filtro para resíduos 

  • Corrediça telescópica 

  • Potência Elétrica: 1850 W. 

  • Corrente Elétrica: 8.4 A. 

  • Dimensões s/ embalagem (LxAxP): 594x820x560 mm. 

  • Peso aproximado do produto: 38kg. 

  MARCA                 

18 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS- BB1 UN 2 

  Bebedouro eletrico conjugado com duas colunas -BB1 modelo tradicional de coluna 

  e apresentado na cor inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande 

  circulação de pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma 

  de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Os bebedouros tem capacidade 

  de refrigerar 6,0 litros/hora de acordo com critérios, podendo ser instalado em áreas 

  internas e externas. 

  MARCA                 

19 BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS- BT1 UN 6 

  Batedeira planetaria 5 litros-BT1 Capacidade de mistura: 5 litros 

  Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi; 

  Cuba em aço inox; 

  Sistema de engrenagens helicoidais; 

  Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora; 
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  Possuem grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. 

   Voltagem: Bivolt 

  Motor: Monofásico - 1/4 cv 

  Consumo: 250 W/h  

  Dimensões 

  Tamanho (AxLxP): 46 x 66,5 x 40 cm  

  Peso: 32 Kg 

  MARCA                 

20 FORNO DE MICROONDAS 30 L-MI. UN 6 

  Forno de Microondas 30 Litros  • 1000W de potência (grill) • Função grill: alimentos 

  crocantes e dourados, como no forno convencional • Consumo de energia A 

  (Procel) • Desodorizador • 8 receitas pré-programadas • Autodescongelamento • 

  Acompanha grelha. Comparar. 

  MARCA                 

21 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ CENTRIFUGA DOMESTICO UN 1 

  Processador de alimento/centrifuga( domestico)- mt. Ele conta com mais de 32 

  funções para o preparo dos alimentos, além de 2 velocidades, mais o pulsar. O 

  aparelho ainda conta com a tecnologia Power Chop, que proporciona um resultado 

  5 vezes melhor do que outros processadores de alimentos Mais de 32 funçoes . 

  velocidade copo de 1.5 l e 650w 

  MARCA                 

22 FOGÃO DE 4 BOCAS DE USO DOMESTICO-FG2 UN 6 

  Fogão de 4 bocas de uso domestico possui 4 bocas, sendo, 2 queimadores médios 

  de 1,65Kw e 2 queimadores grandes com 2,75Kw, você só. E o acendimento 

  automático das bocas é super prático, basta girar o manípulo e apertar o botão de   

  ignição para que a chama se acenda.    

  As grades do fogão de piso são esmaltadas e individuais, e o formato foi pensado 

  em garantir mais estabilidade das panelas, e também com cantinhos arredondados 

  para facilitar a limpeza. 
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23 APARELHO DE AR CONDICIOANDOR  9.000 BTU`S,220V 60HZ UN 13 

  Aparelho de ar Condicionador 9.000 BTUs, 220v 60HZ quente e frio,com controle 

  remoto. 
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24 REFRIGERADOR DUPLEX UN 3 

  Refrigerador Duplex minimo 334 LTS,Interno,220v 60HZ COR Branca. 

  MARCA                 

25 FREEZER HORIZONTAL UN 3 

  Freezer horizontal com duas portas capacidade minima de 404 LTS,interno 

  220v,60HZ com branca. 

  MARCA                 

26 TELEVISOR LED 32 POLEGADAS UN 5 

  Televisor LED 32  Polegadas,fuull-hd (1080) VHF,1UHF,Cabo brilho mínimo 300 

  cd/m2,entadas 1AV RCA 1 VGA/áudio PC 1 HDMI 1 USB,Saida de audio digital tela 

  de 32 polegadas com tecnologia de iluminação LED Formato nativo 16:9 Resolução 

  Nativa de 1920x1080 pontos (pixels)(FULL HD)Brilho nao inferior a 300 cd/m2 

  conversor digital integarda.alimentação  bivolt com selo de garantia entrada 

  analógico manual de instruções em português do brasil. 

  
MARCA 
 
 

            
    

27 LIQUIDIFICADOR USO DOMESTICO UN 9 
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  Liquidificador uso domestico capacidade 3 potencia 350, voltagem 220 v material 

  plastico caracteristicas adicioanais 5 velocidade bater massas leves e copo 

  transparente. 

  MARCA                 

28 SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LED,LCD UN 8 

  Suporte articulado para TVs LED,LCD plasma 3d e samrt de 10 a 55 SBRP 140. 

  MARCA                 

29 CLIMATIZADOR DE AR PORTATIL. UN 2 

  Climatizador de Ar que possui Cooling Pad com filtro comeia, um moderno sistema 

  de climatização que utiliza a evaporação da água para refrescar naturalmente o 

  ambiente, sem ressecar o ar. 

  Com filtro de ar lavável e antipoeira. 

  Com reservatório de água com capacidade para 5,3 litros, e é removível. Com 

  recipiente com gel para resfriamento, que pode ser congelado e colocado no 

  reservatório, aumentando a sensação de frescor no ambiente.  

  As aletas verticais têm movimentação automática, e as aletas horizontais possui 

  regulagem de direção, permitindo o ar em todo ambiente. As 3 velocidades de 

  ventilação e as funções resfriar e oscilar proporcionam mais liberdade na escolha do 

  clima. 

  Com alça superior resistente e ergonômica, e rodinhas deslizantes, é fácil de mover 

  por toda a casa, além do design moderno em material resistente indicado para 

  qualquer ambiente. 
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30 BEBEDOUROS INDUSTRIAL INOX 200 LITROS UN 4 

  Gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: 

  Fabricado Em Polietileno. Capacidade para 200 Litros De Água Gelada. Isolamento: 

  Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba: Em Aço Inox 430. 

  Torneiras: Tipo/Modelo Rosca. Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a 

  (Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulagem. Filtro 

  Opcional. Pés Reguláveis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida. Pode 

  Atender, No Fluxo, Média De Até 300 Pessoas. Especificações: Disponível Em 110v 

  Ou 220v Dimensões: (A X L X C) 1,42cm X 1,13cm X 0,81cm. Garantia De  

  MARCA                 

31 SANDUICHEIRA UN 4 

  Sanduicheira prepara até 2 sanduíches. Conta com placas onduladas antiaderentes, 

  que facilitam a limpeza e ajudam no preparo dos alimentos, possui chapas que 

  grelham os dois lados por igual e ao mesmo tempo, fazendo com que os alimentos 

  sejam preparados com muito mais eficiência. A base é antiderrapante, 

  proporcionando maior segurança e evitando que o produto se movimente durante o 

  manuseio potência 750 watts voltagem 110 volts 
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32 TV LCD 52 POLEGADAS. UN 3 

  Tv Led de 52 polegadas, com resolução de 920 x 1080 Pixel. Características: Sap: 

  Sim Voltagem: 220V Imagem / Vídeo: Tamanho da Tela: 52 Polegadas Tipo de 

  Tela: Lcd Tela: Plana Formato: Widescreen - 16:9 Suporte para Hdtv: Sim Full Hd: 

  Sim Brilho: 450 cd/m2 Contraste: 10000:1 Sistema de Cor: Atsc, Ntsc, Qam 

  Funções e Características: Bloqueio de Canais, Closed Caption, Controle Remoto 

  Dimensões da Caixa: Altura: 90 cm Largura: 30 cm Comprimento: 138 cm Peso: 45 kg. 

  MARCA 
 

33 FORNO INDUSTRIAL UN 1 
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   Termômetro na lateral do forno; 

   Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura nas grelhas; 

   Pedra refrataria que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado. 

  - 01 Forno; 

  - 01 grelha; 

  - 02 Pedra. 

  Material estrutura: Aço Inox 

  Funciomento: Á gás 
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34 BALANÇA MECANICA G-TECH ANTIDERRAPANTE UN 3 

  BALANÇA MECANICA G-TECH ANTIDERRAPANTE 

  MARCA                 

35 BEBEDO INDUSTRIAL  200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS 200LP UN 2 

  BEBEDO INDUSTRIAL  200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS 200LP 

  MARCA                 

36 BEBEDO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS 200LP UN 2 

  BEBEDO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS 200LP 
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37 BEBEDOURO DE COLUNA AÇO INOX PARA GARRAFÃO UN 4 

  BEBEDOURO DE COLUNA AÇO INOX PARA GARRAFÃO  

  MARCA                 

38 FORNO ELETRICO INDUSTRIAL 70 LITROS UN 5 

  FORNO ELETRICO INDUSTRIAL 70 LITROS  

  MARCA                 

39 REFRIGERADOR 1 PORTA 240 LITROS UN 5 

  REFRIGERADOR 1 PORTA 240 LITROS  

  MARCA                 

40 APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18000 BTU S-AR2 UN 5 

  Aparelho de Ar condicionado de 18000 BTU S-AR2  possui tecnologia Inverter que 

  economiza até 40% de energia,sem diminuição da eficiência e da potência do 

  aparelho. Devido ao sistema de velocidade variável de seu compressor, o modelo 

  alcança a temperatura selecionada em menos tempo e consegue mantê-la 

  constante, sem precisar ligar e desligar o aparelho durante a programação. Esse 

  aparelho conta com a função Auto-limpeza que evita automaticamente a 

  proliferação de odores e mofo, garantindo um ar mais saudável e reduzindo o 

  consumo de energia. Além disso, possui o Ultra filter, com a tripla filtragem retém 

  até 99% das bactérias, e faz uso do filtro de nylon que retém partículas de poeira. 

  Também, utiliza o gás ecológico tipo R410a, que não agride a camada de ozônio e 

  colabora com o meio ambiente   Largura;19,55 m,  Altura 10,26 m 

  Profundidade:6,15m Peso: 63,00 g. 
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41 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS-FG1 UN 4 

  Fogão industrial de 06 bocas  baixa pressão Utilização em cozinhas industriais e  3 

  queimadores duplos e 3 queimadores simples  Altíssima qualidade Garantia e 

  qualidade- Medidas interna do forno: A30 x L57 x C55- Medidas do fogão Altura 080 

  Profundidade 074 Largura 100. 
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42 VENTILADOR DE PAREDE 50CM MAX 6018PTO BIV UN 30 

  VENTILADOR DE PAREDE 50CM MAX 6018PTO BIV 

  MARCA                 

43 APARELHO DE TV LCD 52 POLEGADAS UN 2 
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  Aparelho de tv led 52 polegadas o design do aparelho conta com uma moldura 

  ligeiramente grossa, e com uma base que consiste em um pé de cada lado, 

  equilibrando a televisão  

  Tam. da Tela: 52 polegadas 

  Tipo de Tel: LED 

  Tipo de Voltagem: bivolt 
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44 CABO PDS PARA VIOLÃO UN 2 

  Cabo pds para violão traçada que impede qualquer tipo de interferência. A melhor 

  opção para utilização em guitarras, mesas de som, caixas acústicas ou qualquer 

  outro tipo de aparelho que utilizam entrada e saída Tenha áudio mais limpo e com 

  excelente qualidade Cabos 2 x 0,30 com Dupla Blindagem Garantia de 3 meses 
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45 FORNO ELETRICO GRANDE UN 2 

  Forno elétrico grande ; autolimpante  forno de embutir vem equipado com girl 

  superior elétrico e controle automático de temperatura, que proporcionam a precisão 

  do cozimento. Possui exclusivo sistema de deslizamento para corrediças metálicas, 

  garantindo maior praticidade e durabilidade do produto. de capacidade. Ideal para 

  preparar pratos maiores ou operar com duas prateleiras assadeiras 

  simultaneamente, Tipo de forno; Elétrico Capacidade 55l Potência2,25 kW. 110 

  Volts Largura 55 cm Altura 37 cm Profundidade 55 cm 
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46 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L-LQ1 UN 2 

  Liquidificador industrial 8LT-LQ1  1200w Alta Rotação Spolu com Tecla Pulsar, 

  Bloqueio de Segurança, Encaixe Rápido Copo/Motor, Encaixe Motor e Nova base 

  com alça. 

  MARCA                 

47 VIOLÃO UN 10 

  Seu Design Elaborado Em Madeira De Alta Qualidade, Proporciona Ao Músico 

  Conforto E Segurança Ao Tocar. 

  Modelo: Aubvo621 

  Nível: Principiante 

  Tipo De Violão: Acústico 

  Versão: Cutaway 

  Acabamento: Verniz 

  Tamanho: 38 

  Trastes: 19 

  Cordas: 6 

  Encordoamento: Nylon 
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48 BEBEDOURO ESMALTEC C/ RECIPIEBTE PARA GALÃO UN 2 

  BEBEDOURO ESMALTEC C/ RECIPIEBTE PARA GALÃO  

  MARCA                 

49 PROCESSADOR DE ALIMENTOS UN 1 

  Processador de alimentos com 5 velocidades. 

  MARCA                 

50 FOGÃO INDUSTRIAL DE 5 BOCAS-FG1 UN 2 

  Fogão industrial de 05 bocas.  

  Utilização em cozinhas industriais. 

  Altíssima qualidade Garantia e qualidade. 
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51 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - FG1 UN 2 

  Fogão industrial de 04 bocas. 

  Baixa pressão Utilização em cozinhas industriais. 

  2 queimadores duplos e 2 queimadores simples. 
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52 BOMBA JATO DE AGUA PARA LAVAR VEICULOS UN 2 

  BOMBA JATO DE AGUA PARA LAVAR VEICULOS 

  MARCA                 

53 COLCHÃO DE SOLTEIRO UN 10 

  COLCHÃO DE SOLTEIRO 

  MARCA                 

54 COLCHÃO DE CASAL UN 5 

  COLCHÃO DE CASAL 

  MARCA                 

55 CAMA BOX DE SALTEIRO UN 3 

  CAMA BOX DE SALTEIRO 

  MARCA       
  

          
  

 
5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das 
obrigações decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão, emitida pelo Setor de 
Contabilidade. 
 
6. PRAZO DE ENTREGA:  
 
6.1 O Prazo de entrega das mercadorias nas Secretarias Solicitantes deste Município será 
de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento do pedido/requisição parcial 
emitido pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA.  
 
7.1 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:  
 
7.1. Os bens serão recebidos:  
 

A)  Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 
com as especificações constantes do Edital e da proposta.  

 
B)  Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 
dias do recebimento provisório.  

 
7.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
 
8. PRAZO DA PROPOSTA: 
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8.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
da abertura dos envelopes.  
 

9. FORMA DE PAGAMENTO: 
  
9.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal 
(NF). O serviço será feito através de Requisição emitida pelo setor de compras.  

 
 

 

 

 

 

CLEUSA TEMPONI 

Prefeita de Cumaru do Norte 
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ANEXO III 

 
 

(Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente). 
 
 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR) 

 
 

Referente ao Processo Licitatório nº 043/2019. 

Pregão Presencial nº 028/2019. 
 
 
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, e do CPF ________________,  
DECLARA para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição 
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
                                                                         
                             
 
 
 

 Local e data 
 
                                          
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 

(Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente) 
 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial n° 043/2019 que a empresa 

________________ (razão social e CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, 

cidade _____________, estado ____, não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. 

   

Declara, também, saber que está obrigada a, sob as penas da lei, declarar, quando de sua ocorrência, fatos 

supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

   

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 

__________, __ de _______ de 2019. 

 
 
 

________________________________ 

(assinatura do declarante) 
 

 
 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 
 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________ 
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ANEXO V 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 

 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE – PA – PMCN/PA 
 
Endereço: Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 

 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao Pregoeiro da PMCN/PA que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma 
da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em 
conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no 
Pregão Presencial de nº _____/_______, que realizar-se-á no dia ____/_____/____, às ______________. 
Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do 
edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus Anexos aos Declarantes. 
 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 
 

___ ( assinatura )__ 
 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para 
tal investidura. 

 
 
 

*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora dos envelopes,  
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ANEXO VI 
 

 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE – PA – PMCN/PA 
 

Endereço: Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 
 

Prezados Senhores, 
 

  Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para 
fornecimento dos materiais indicados no Anexo II – Planilha quantitativa e Qualitativa de conformidade com o Edital 
mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de ___ (preço da proposta em número e por extenso____), já 
inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 

Outrossim, declaramos que: 
 

Os bens/materiais são de primeira qualidade; 
 
Os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por 
meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 
lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

Garantia de que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso 
não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 
 
Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-
obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso 
normal dos bens, nas condições existentes no Brasil. 
 
Os materiais serão entregues de acordo com o Anexo II – Termo de Referência e demais 
normas do Edital; 
 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
 
A entregar os materiais de acordo com a solicitação do setor de compras da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a partir da data da 
emissão da autorização de compras; 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias a 
contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 
 
Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições do Edital. 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
___ ( assinatura )__ 

 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para tal 
investidura. 
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MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA 
COMISSÃO DE PREGÃ PRESENCIAL  
 

PROCESSO N. º 043/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 028/2019 
A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, estabelecida 
na(endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Processo 

Licitatório nº 043/2019, Pregão Presencial nº 028/2019, que tem como objeto Contratação de 
empresa para fornecimento de eletrodomésticos e eletrônicos, para atender as demandas das 
Secretarias Municipais desta Prefeitura para serem utilizados pela secretaria municipal de 
Educação e Cultura de Cumaru do Norte – PA, da seguinte forma e  valor Previsto estimado de 
R$: 303.909,75(Trezentos e Três  Mil e novecentos e nove Reais e setenta e cinco  Centavos).  
 

 PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PRODUTOS 
 
ITEM DESCRIÇAÕ UND MARCA VALOR UNITARIO TOTAL 

      

      

TOTAL GERAL  
 

O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura 
dos envelopes. 
 

DADOS BANCARIO; 
NOME DO BANCO: 
AG: 
CONTA: 
NOME DA EMPRESA: 
 

  
____________________________________________________ 

Departamento de Compras e Licitações. 
 

Local e data, _________________.  
 
 
 

Assinatura do Representante  
 Razão Social da Empresa   

Nome Completo do Representante da Empresa 
(Esta Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante) 
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ANEXO VII 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE– PA – PMCN/PA 
 

Endereço: Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 

 
 
Assunto: Credenciamento 

 
 
 
 
Na qualidade de responsável legal pela empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da carteira de identidade 
n.º _____________ e do CPF (MF) n.º __________________, para nos representar na licitação em referência, 
com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame em nome da representada. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida) 
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ANEXO VIII 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO. 

  

Razão social: 
Endereço completo: 
Telefone: 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2019 

PREGÃO Nº 028/2019 
 

 

         

  

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________, sediada na 
(endereço), ____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal, ______________, 
Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº ____________ e do CPF n.º 
_____________, Telefone (94) _____________, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não 
compõe nenhum integrante que tenha parentesco com servidor do órgão licitante, ou cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do 
órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja 
membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme 
disposições previstas na legislação vigente. 

 

 

 

 

Data e local: 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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