
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

GABINETE DA PREFEITA 
 

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

CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento público e na qualidade de Prefeita do Município de 

Cumaru do Norte Estado do Pará AUTORIZO a pregoeira (Railane Barbosa Almeida) e sua 

equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 0297/2018 de 17 de dezembro de 2018 a 

abertura de processo licitatório, segundo avaliação previa tendo como objeto Contratação de 

empresa especializada para Locação de veículos leves e pesados e prestação de serviços de 

horas máquinas pesadas para serem utilizados nas secretarias municipais da Prefeitura de 

Cumaru do Norte - PA, para atender a Solicitações n° Nº 044/2019, 047/2019, 048/2019 e 

395/2019  das Secretarias Municipais deste Município.  

 

Considerando as demandas das Secretarias Municipais, sendo que o Município tem 

uma extensão territorial muito grande e a uma necessidade constate de deslocam para áreas 

rurais e devido falta de mais veículos próprios do Município a necessidade de locação de 

veículos para deslocamentos para as outras áreas. A contratação de locação de máquinas 

pesadas, tem como finalidade suprir a demanda da falta de equipamentos, e ainda, em 

substituição aos que permanecem em manutenção. 

 

Considerando a Declaração de existência de dotação orçamentaria exarada pelo 

departamento de Contabilidade; 

 

Isto posto, observados os termos 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, 

lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. Que seja encaminhado o 

presente feito a Comissão permanente de Licitação para designação e confecção do processo 

de licitação cabível e respectivamente, elaboração do Edital e fases posteriores, tudo conforme 

o disposto nas Leis citadas acima. 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

 

Gabinete da Prefeita aos 07 dias de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

CLEUSA TEMPONI 

Prefeita de Cumaru do Norte 
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