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EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 

 
 
A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 34.670.976/0001-93, através 
da Pregoeira Railane Babosa Almeida, nomeada através da Portaria nº 009/2022, do dia 12 de Janeiro de 2022, no 
uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, observadas às disposições 
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, Decreto 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 091/2020 aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 
21/06/93, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA (REGISTRO DE 
PREÇO), do tipo (LOTE) por LOTE, no dia 24 de março de 2022 às 09h:00min no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 09h00min do dia 11/03/2022 até as 08:59min do 
dia 24/03/2022, HORÁRIOS DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

Início da sessão de disputa de preços e abertura das “PROPOSTAS DE PREÇOS” será às 09h00min do dia 
24/03/2022. 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da 
sessão. A pregoeira informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes. 

• O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) www.portaldecompraspublicas.com.br;  

• O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a 
Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. 

• O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 
 

I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a contratação de empresa de engenharia, prestar 

serviço de manutenção predial corretiva e preventiva, para atender às demandas existentes ou que venha 
a ocorrer nos imóveis de posse da Prefeitura Municipal do Cumaru do Norte-PA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1.2 – O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração e Recursos oriundos de 
Transferências Voluntárias da União. 

II – EDITAL 

2.1 – Integram o presente Edital os seguintes documentos: 

Anexo I – Termo de Referência – Especificação detalhada do objeto licitado; 

Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

Anexo IV – Modelo da Proposta; 

Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente; 

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo VIII – Minuta do Contrato;  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br./
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Anexo IX– Declaração de não parentesco; 

Anexo X - Modelo de declaração de inexistência de fatos supervenientes; 

2.2 – O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida 
das Nações, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação. e nos endereços 
eletrônicos https://www.pmcn.pa.gov.br/ e www.portaldecompraspublicas.com.br . 

2.3 – A retirada do Edital na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – 
Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação, poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 07h e 30 min. às 
13h e 30min ou nos sites citado acima a qualquer momento.  

2.4 – Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 03 (três) dias úteis antes da data fixada, para 
abertura da sessão pública na sede da Prefeitura Municipal Cumaru do Norte, sito a Avenida das Nações, N. º 73 – 
Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação ou encaminhada através de e-mail no 
endereço eletrônico: licitacoes@pmcn.pa.gov.br . 

2.4.1 – A impugnação deverá ser lavrada por escrito e dirigida ao PREGOEIRO, devendo conter o nome completo do 
responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone e e-
mail; 

2.4.2 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e/ou 
Jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação; 

4.4.3 – Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas 
será designada nova data para a realização deste PREGÃO; 

2.4.4 – A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, 
e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de 
procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante (por documento original ou cópia autenticada). 

2.5 – As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser formuladas por escrito 
e enviadas para o Pregoeiro exclusivamente no e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br com antecedência de no mínimo 
03 (três) dias úteis, antes da abertura do certame, desde que verificadas as condições de legitimidade do Requerente, 
que deverá estar identificado e qualificado, sob pena de indeferimento do pedido de protocolo. 

2.5.1 – O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais ao responsável pela elaboração do Termo de Referência 
e/ou Jurídico. 
III- DA PARTICIPAÇÃO  
3.1 - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se 
dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições 
de credenciamento do presente edital. 
3.1.1 Todos os itens são de participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 
art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
3.2 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento. 
3.3 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o 
limite de horário previsto no edital. 
3.4 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a provedora do sistema 
eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela 
fornecida/emitida pela entidade, nos termos do Artigo 5.º, Inciso III, da Lei Nº 10.520/2002. 
3.5 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios. 
3.6 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados; 
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA; 
d) Sociedade estrangeira que não funcione no país. 
IV - DO CREDENCIAMENTO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
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“4.1 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br – licitantes 
(fornecedores)”. 
4.2 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da 
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br . 
4.3 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao edital e seus anexos poderão ser esclarecidos através dos 
canais de atendimento no e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 13h30min 
(horário de Brasília) através dos canais informados no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
4.4 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema 
eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
4.4.1 - As propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e 
horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 
4.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.6 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 
no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
4.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 
reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde 
será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 
4.8 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará 
novo dia e horário para a continuidade do certame. 
4.9 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto 
deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.portaldecompraspublicas.com.br, que veiculará 
avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
V. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
5.2 - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. O prazo de envio dos documentos de habilitação e proposta será 
encerrada com a abertura da sessão pública. 
5.3 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por meio de chave 
de acesso e senha. 
5.4 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 
conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
5.5 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 
sistema, até a abertura da sessão pública. 
5.6 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de 
classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o julgamento da proposta. 
5.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
VI. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO. 
6.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo II, pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações 
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
6.2 - A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico. 
6.3 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da 
sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 
6.3.1 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 
6.3.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de 
Referência. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 4 de 38 

CNPJ nº 34.670.976/0001-93        Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

6.3.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema 
eletrônico. 
6.4 - O Licitante deverá informar a descrição completa do produto/serviço ofertado; a não inserção das especificações 
implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para análise e classificação da 
proposta; 
6.5 - A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

6.5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:  

6.5.1.1 Planilha de Preço, unitário e global, devendo ser entregue em: uma via em formato impresso 
devidamente preenchida e assinada pelo responsável legal e uma via editável por meio digital; 

6.5.1.2 Apresentar, anexo a proposta, composição de preços conforme formulário das metas; composição 
encargos sociais, composição da taxa B.D.I e composição de custos unitários, devendo ser entregues 
em dois formatos: uma via em formato impresso devidamente preenchida e assinada pelo responsável 
legal, e uma via por meio digital editável 

6.5.1.3 Cronograma físico financeiro, com periodicidade, adequado ao prazo de execução estabelecido neste 
Edital. 

6.6 - Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação. 
VII. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
7.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, observado o prazo para 
fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
7.2 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de 
preço e documentos de habilitação, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas 
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
7.4 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 
seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o LOTE. 
7.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
7.6 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 
semelhante, na disputa de lances. 
7.7 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito pedidos de 
desclassificação do licitante para o LOTE alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da 
mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido 
de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram 
por responsabilidade objetiva do licitante. 
7.8 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução de seu 
objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 7º da Lei Nº 10.520/02. 
7.9 - Estarão excluídos da aplicação das penalidades do LOTE 7.8, os fatos decorrentes de “caso fortuito” ou “força 
maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantido a defesa prévia. 
6.10 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
7.11 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
7.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de 
mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
7.13 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
7.14 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 
que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 



   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 5 de 38 

CNPJ nº 34.670.976/0001-93        Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

7.14.1 - Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
7.15 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta), imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
7.16 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido 
preço melhor. 
7.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a contratação. 
7.18 - O Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
7.19 - Considerada aceitável a oferta de menor preço serão analisados os documentos de habilitação.  
7.20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e 
declarado vencedor do certame. 
7.21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº 123/2006, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, O PREGOEIRO verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta ao seguinte cadastro: 
8.2 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
8.3 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no cadastro 
referido no sub LOTE anterior, O PREGOEIRO reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 8.4 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação aos 
documentos relacionados a seguir: 
 

8.5 - DA VISTORIA 
 
a) A licitante Deverá vistoriar os locais onde serão executados os serviços no Município até o último dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, no horário das 07h30min. às 13h30min. Em dias 
úteis, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, mediante prévio 
agendamento de horário, até o terceiro dia útil anterior a abertura da Sessão, ou declaração que tem 
conhecimento total dos locais onde serão executados os serviços  no Município de Cumaru do Norte PÁ. 
Assim, caso apresente termo que conhece o local não poderá requerer alinhamento dos preços dentro do 
prazo mínimo de 06 (seis) mês. 

b) A vistoria será acompanhada por representante designado para esse fim, o qual visará à declaração 
comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente elaborada pela licitante em 
conformidade com o modelo constante no Anexo I deste Edital; 

c) Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria ou declaração de conhecimento total dos locais 
da execução dos serviços, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de 
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste 
procedimento licitatório.   

d) Para obtenção do Atestado de Visita tratado na alínea anterior, o licitante deverá comparecer junto a 
Secretaria Municipal de Administração, Av. das Nações nº 73, centro Cumaru do Norte – PA, das 07h:30m 
da manhã a 13h30min, entre os dias semanais procurar o Senhor Cherlis Regino Silva Neto, Secretário 
Municipal de Administração, PARA AGENDAMENTO NOS Nº (94) 94 98408 6617. 

 
9 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou contrato consolidado em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;  
 

c) – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em 
vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
 
d) 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 site www.portaldoempreendedor.gov.br: 
 
e) 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; 
 
f) 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 30/04/202, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 
 
g) 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; 
 
h) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 

           i) Cópia de RG e CPF dos sócios ou CNH; 
 

j) Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração de 
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício dos benefícios previstos 
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste 
edital. 
9.1 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c)  Alvará de funcionamento, com devidas licenças exigidas no mesmo (a licença prevista nas observações 

do alvará). 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais 

(inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União. 
e) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, da sede/ domicílio 
do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação. 
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos 
de Negativa; 
i) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a, “b” , “d”, “e”, “f”, e “g” deste LOTE 9.1, mesmo que os 
documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições. 
9.1.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata,  ou apresentar plano valido de Recuperação Judicial 
ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade 
expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá 
apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor; 
9.1.2.2 - Caso haja no município sede da licitante mais de um distribuidor, a licitante deverá apresentar 
as certidões de cada um deles. 
9.1.2.3 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
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9.1.2.4 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.1.2.5 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial; 
LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
SG= Ativo Total. 
 
 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC= Ativo Circulante 
 Passivo Circulante 
9.1.2.6- O Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital 
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 
do LOTE pertinente. 
9.1.2.7 - Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício devendo ser assinado 
por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade 
empresária.  
9.1.2.8 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante; 
9.1.2.9 - A CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE (CRC), NÃO SERÁ EXIGIDO PARA EFEITO DE HABILITAÇÃO, A CERTIDÃO 
SERVIRÁ APENAS PARA CONFERÊNCIA RÁPIDA COM O BALANÇO. 

9.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA) 
9.2.1 - Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que 
apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem 
ao Atestado; 

a) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de vínculo contratual, na data 
da abertura das propostas, com profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo 
CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no 
CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) 
ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que 
não a própria licitante (CNPJ diferente), serviços relativos a fiscalização, coordenação, 
supervisão ou execução de manutenção predial em edificação com área construída igual ou 
superior a 57.890,00 m² (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa metros quadrados) com 
expressa comprovação das seguintes parcelas: 

 
9.2 Deverá ser apresentada ainda declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, 

do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. O nome 
do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica profissional da licitante. 

 
9.3. - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

9.3.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II. 
9.3.2 - Modelo de Declaração de Idoneidade, conforme modelo constante no Anexo III. 
9.3.4 - Declaração para os fins de direitos que a empresa se enquadra na condição de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO V (Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 
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9.3.5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de 
dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 
9.854, de 26/10/99, conforme modelo anexo (Anexo VI). 
9.3.6 - Declaração de não parentesco, conforme modelo constante no Anexo IX. 
9.3.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo 
X). 

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
9.4.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (LOTE 9.1.2.1) onde é solicitado o prazo 
de 90 (noventa) dias. 
9.4.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação 
deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os 
documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

X - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
10.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que tratam a Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento 
descrito a seguir: 

10.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta 
eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao 
tratamento diferenciado. 

10.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as 
situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006. 

10.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
10.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição 
de microempresa e empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a arrematante a 
apresentar os documentos de habilitação. 

10.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no LOTE 10.1.2.1, o pregoeiro convocará o representante 
da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema 
eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o LOTE no prazo de cinco minutos. 

10.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo 
acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura possuam 
lances ou propostas na situação do LOTE 10.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, 
a ofertar lances inferiores à menor proposta. 
10.1.3.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao 
menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrará 
a disputa do LOTE na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta 
de preços. 
10.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 
preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início 
do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

10.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta 
não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 

10.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o LOTE anterior, a melhor 
proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, observado o previsto no LOTE 10.1.2.2. 
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10.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa 
de pequeno porte, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 
10.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o LOTE 10.1.4.2, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, terá 10 (dez) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do 
“chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 
10.1.1.4 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar 
proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, 
os documentos de habilitação analisados.  

10.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte obedecerá aos 
critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 
10.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas 
ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da 
documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias 
úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término 
do prazo inicial.  

XI – DA PROPOSTA E DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. 
11.1 - A empresa Vencedora deve enviar no prazo estabelecido no portal de compras públicas. durante a sessão a 
proposta realinhada; 
11.2 - A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos 
documentos enviados eletronicamente. 
XII - DOS RECURSOS 
12.1 - Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem 
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para 
tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br; 
12.2 - Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes 
que poderão apresentar memoriais com as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão 
pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão 
a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na 
Seção de Licitações, localizada na Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000. 
12.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão. 
12.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da 
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
12.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
12.7 - Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, 
www.portaldecompraspublicas.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Seção de Licitações aos cuidados do Pregoeiro 
responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos no sub LOTE 12.2. 
12.8 - A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto 
do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento 
licitatório. 
12.9 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 
fundamentado à autoridade competente. 
12.10 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.11 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento licitatório. 
XIII. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 
13.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) LOTE(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
13.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento. 
XIV – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
14.1 – A entrega do objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade com o estabelecido no ANEXO 
I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições estabelecidas neste Edital. 
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14.2 - O recebimento inicial do objeto/serviços da presente licitação será fiscalizado atestado se necessário com a 
verificação posterior das especificações e quantidades conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor). 
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto/serviço contratual, o Contratante poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

14.4 – Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários e a 
terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles 
praticados.  
14.7 - Fazer a reposição dos produtos/serviços entregues fora das especificações solicitadas. 
VX - DA CONTRATAÇÃO 
15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, cuja respectiva minuta 
constitui no ANEXO VII do presente ato convocatório.  
15.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito fiscal e trabalhista da 
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade de fazê-lo. 

15.2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada 
a apresentar tais certidões até a data limite fixada para a assinatura do contrato, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

15.3 - A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data da convocação, que se fará por e-mail 
ou meio equivalente, para a assinatura do instrumento de contrato decorrente desta licitação, devendo, na ocasião, 
dar atendimento ao prazo estabelecido e às seguintes condições: 
15.3.1 - Apresentar as certidões de regularidade fiscal e trabalhista eventualmente exigidas no ato de convocação, em 
função da impossibilidade de renovação por meio eletrônico hábil de informações (vide LOTE 15.2). 
15.3.2- Assegura garantia de entrega dos produtos estipulada no LOTE XIV. 
15.3.3 –DEVERA apresentar todos os requisitos e todas as documentações mencionadas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERENCIA. 
15.4 - Quando a adjudicatária não demonstrar tempestivamente a situação de regularidade fiscal e documentação 
solicitada de que trata o LOTE 15.3 deste edital, ou quando não apresentar os requisitos estipulados no LOTE 15.3 
ou, ainda, se recusar a assinar o instrumento de contrato, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos 
relativos à licitação, nos moldes do LOTE 6.16 deste edital.  
15.4.1- Essa nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso.  
15.4.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado do 
Pará e da União e veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade (https://cmcumarudonorte.pa.gov.br/). 
XVI - DA GARANTIA DE ENTREGA 
16.1 Na falta do objeto licitado, a empresa ganhadora do(s) LOTE(s) assume a responsabilidade de entregar o 
produto/serviços independentemente de ter em estoque ou não. 
16.2 Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com defeito, ou 
impróprias para o uso - Anexo I o frete e custas advindas da entrega dos mesmos correrão sob responsabilidade do 
fornecedor. 
16.3 O produto licitado que estiver fora das especificações, deverá ser devolvido ao fornecedor e devidamente 
substituído, num prazo máximo de 24 (quatro) horas. 
16.4 Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às disposições do 
Código de Defesa do Consumidor. 
XVII – DO PAGAMENTO  

17.1 - O pagamento será efetuado em no máximo 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor 
fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a 
emissão de tal manifestação, conforme anexo I (Termo de Referência). 
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17.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no edital. 
17.1.2 – Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado. 
17.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa 
para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito 
de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do LOTE 17.1.  
17.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.  

XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. 
18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º 
do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo. 
XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 
19.1 - O Adjudicatário que se recusar, a entregar o(s) LOTE (ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor, ou desistir de sua 
proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades: 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado. 

19.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das 
seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

19.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
19.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os 
seguintes limites: 

19.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 
30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, 
em razão da inexecução total. 
19.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de 
condições e obrigações assumidas. 
19.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no LOTE 19.2.2.1 ou os serviços forem prestados 
fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA. 

19.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 
(pelo prazo de até 05 anos) 
19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

19.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade 
da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
1719.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou 
caso fortuito. 
19.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também 
aplicada àqueles que: 

19.5.1 - Retardarem a execução do pregão; 
19.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
19.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

19.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da 
notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado 
judicialmente se julgar conveniente. 
19.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações 
cometidas. 
XX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
20.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta das seguintes  
Dotações Orçamentárias: 

02 - Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito  

Ação 04.122.0002.2-007 Funcionamento do Gabinete do Prefeito Ação 04.122.0002.2-
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005 Manutenção da Residência da Prefeito 

 
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  

06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

Ação 12.361.0060.2-044 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

Ação 12.361.0069.1-010 Construção de Quadra Poli Esportiva  

Ação 12.361.0069.1-015 Construção de Quadra de Esportes Coberta   
Ação 12.361.0069.1-036 Construção do Conselho Municipal de Educação  

Ação 12.361.0069.2-118 Manutenção de Escolas Municipais  

12.365.0065.2-049 Manutenção de Creches 

07-FUNDEB  
Ação 12.361.0061.1-012 Constr. Reforma e Ampliação de EMEF  

Ação 12.361.0061.2-055 Manutenção do FUNDEB Administrativo  

 
08 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  

Ação 15.452.0090.2-060 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Obras pública, viação, Urbanismo e Terras 

Patrimoniais  
09 - Secretaria Municipal de Saúde  

Ação 10.122.0040.1-029 Reforma e Ampliação Secretaria Municipal  

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 

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 10.301.0042.1-143 Construção de Academias de saúde  

Ação 10.301.0047.2-085 Manutenção do PSE  

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 

 
15 - Fundo de Manutenção e Desenv. Do Ensino  

Ação 12.361.0069.1-037 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares  

Ação 12.365.0065.2-143 Construção de Creches  

16 - Fundo A1un dos Direitos da Criança e Adolescente  

Ação 08.243.0023.2-135 Manutenção do Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente  
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Ação 08.243.0025.2-136 Manutenção do Conselho Tutelar  

  
17 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo  

Ação 18.122.0002.2-128 Manut. do Fundo Municipal de Meio Ambiente  

18 - Secretaria Municipal de Integração e Planejamento;  

Ação 24.122.0002.2-134 Manutenção da secretaria de Integração e Planejamento  

 
Natureza da despesa;   
3.3.90.39.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica  

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações.  

Sub elemento - 91 Obras em andamentos  

99 Outras Obras e Instalações 

 

XXI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sendo disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação, sem que seja devida qualquer indenização aos interessados. 
21.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na Avenida das 
Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000, e-mail: licitacoes@pmcn.pa.gov.br.  
21.3 - Os atos do (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos, 
esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados no Diário do Pará (Jornal de Grande 
Circulação), Imprensa Oficial do Estado do Pará e União e disponibilizados no endereço https://pmcn.pa.gov.br  
mural de licitações. 
21.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte/PA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
21.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro. 
21.7 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
21.8 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
21.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial dos Municípios. 
21.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital. 
21.12 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 
21.13 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes dos 
Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 
21.14 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório do Pregão Eletrônico.  

21.14.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
21.14.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

21.15 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, ou através de 
protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital ou através da página eletrônica e-mail 
licitacoes@pmcn.pa.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
https://pmcn.pa.gov.br/
mailto:atendimento@cmcumarudonorte.pa.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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21.15 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
21.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Redenção/PA. 
 
 
 
 
 
 
 

Cumaru Do Norte – PA 09 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

Célio Marcos Cordeiro 
Prefeito 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que é dever do gestor manter as edificações públicas em boas condições de conservação e 

funcionamento, é necessário para isso a adoção de ações de manutenção corretiva e preventiva visando o 

melhoramento de instalações, estruturas e ambientes, mantendo-os em permanente condição de atender 

adequadamente às demandas institucionais e da sociedade usuária. Assim, torna-se imprescindível a contratação de 

empresa que preste os serviços indispensáveis ao atendimento dos princípios constitucionais, das leis e das normas 

emanadas pelos órgãos de Controle Externos.  

2. OBJETO 

2.1. O Objeto deste procedimento é a 

 

 
2.2 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

       2.2.1 DAS ESPECIFICAÇÕES 

LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE 

1 MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS SERVIÇOS 1 

 

2.2 CONTEÚDO DO LOTE (Descrição dos serviços): 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 240 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 

5 COBERTURAS E TELHADOS, CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 125MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS 

M 200 

  COBERTURAS E TELHADOS, CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS 

  EMENDAS, BOCAIS SUPORTES E VEDAÇÕES EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

6 COBERTURAS E TELHADOS, CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 200 

7 COBERTURAS E TELHADOS, CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANOZADO, CORTE 33CM AF_11/2020 M 200 

8 COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=0,5MM M2 500 

9 COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX M2 1500 

10 COBERTURAS E TELHADOS, COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM M2 1500 

11 COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA ALUMINIO E=0,8MM M 100 

12 COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA DE BARRO M 100 

13 COBERTURAS E TELHADOS, CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E= 6MM M 100 

14 COBERTURAS E TELHADOS, ESTRUTURA METALICA P/ COBERTA -INCL. PINTURA ANTI- CORROSIVA KG 500 

15 COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO 
VÃOS MAIORES OU IGUAIS 

KG 750 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA SOB, DEMANDA, PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, SEMPRE 

QUE NECECESSÁRIOS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER ÀS 

DEMANDAS EXISTENTES OU QUE VENHA A OCORRER NOS IMÓVEIS DE POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DO CUMARU DO NORTE-PA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS 

DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA  NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL – SINAPI E DESCRITOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

PÚBLICAS – SEDOP. 
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  COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES OU 

  IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6.0 INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 

16 COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO 
VÃOS MAIORES QUE 6,0M E MENORES QUE 12 

KG 750 

  COBERTURAS E TELHADOS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO VÃOS MAIORES QUE 

  6,0M E MENORES QUE 12 M, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 

17 COBERTURAS E TELHADOS, RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADA NÚMERO 
26 

M 200 

  COBERTURAS E TELHADOS, RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVENIZADA NÚMERO 26 CORTE DE 33CM 

  INCLUINDO IÇAMENTO AF_07/2019 

18 COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 12.0M UND 11 

19 COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.M UND 20 

20 COBERTURAS E TELHADOS, TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M UND 11 

21 COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOSDE ATE 2 ÁGUAS 

M2 500 

  COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 

  ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

22 COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOSDE ATE 2 AGUAS 

M2 500 

  COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOSDE ATE 2 

  AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE 

  VERTICAL AF_07/2019 

23 COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATE 

M2 1000 

  COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELAHDOSDE ATE 

  2 AGUAS PARA TELHAS CERAMICA FAPA CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_072019 

24 COBERTURAS E TELHADOS, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 
2 AGUAS PARA TELHAS ONDULAD DE FIBROCIMENTO METALICA PLASTICA OU TEMOACÚSTICA 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 

M2 1500 

25 DEMOLIÇOES E RETIRADAS ,RETITADAS DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K M3 150 

26 DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FROMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017 

M3 500 

  DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FROMA MANUAL SEM 

  REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017 

27 DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M3 150 

  DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA SEM 

  REAPROVEITAMENTO.AF_12/207 

28 DEMOLIÇOES E RETIRADAS DEMOLIÇÕES DE PILARES E VIGAS EM CONCRETOS ARMADO DE FROMA 
MANUAL 

M3 50 

  DEMOLIÇOES E RETIRADAS,DEMOLIÇÕES DE PILARES E VIGAS EM CONCRETOS ARMADO DE FORMA MANUAL SEM 

  REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017 

29 DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE FORRO EM PVC I(NCL.BARROTEAMENTO) M2 450 

30 DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA M2 500 

31 DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADA DE PONTO ELETRICO PT 200 

32 DEMOLIÇOES E RETIRADAS RETITADAS DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMNETO) M2 250 

33 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVENIZADA M 100 

34 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL M2 50 

35 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 1500 

36 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO M2 1500 

37 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADAS DE CAIXA DE AR CONDICIONADOR UN 51 

38 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETIRADAS DE RODAPÉ CERAMICO M 250 

39 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADA DE LOUÇA SANITARIA UN 51 

40 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADA DE REVESTIMENTO CARAMICA M2 1500 

41 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADAS DE  ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO M2 50 

42 DEMOLIÇOES E RETIRADAS, RETITADAS DE LUMINARIAS UN 300 

43 DEMOLIÇOES E RETIRADAS,RETIRADA DE PONTO DE AGUA /ESGOTO PT 200 

44 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS  
PORTA DIVILUX 0.80X2.10M C/ FERRAGENS C/ PERFIL DE ALUMINIO 

UND 7 

45 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 

M2 30 

46 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
ESQUADRIABASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 

M2 20 

47 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
ESQUADRIADE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS 

M2 30 

48 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
FECHADURA  DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO 

UND 11 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE 
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  EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 

  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

49 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO COM  
EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO 

UND 36 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS FECHADURA DE 

  EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO COM  EXECUÇÃO DE FURO 

  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 

50 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA 

UND 11 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS JOGO DE 

  FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADOS UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR 

  E INFERIOR TRINCO FECHADURA CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR AF_01/2021 

51 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 

UND 31 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA 

  PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CMINCLUSO AF_12/2019 

52 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 

UND 7 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA 

  PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA 90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO 

  E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

53 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 

UND 11 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA DE MADEIRA 

  PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 60X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇOS FORNECIMENTO 

  E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

54 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMIINADO COM CAIXILHO 

UND 11 

  ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS PORTA EM MDF 

  REVESTIDA COM LAMIINADO COM CAIXILHOA ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2 10M 

55 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTA EM VIDROS TEMPERADOS C/ FERRAGENS-(SEM MOLA) 

M2 30 

56 ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA FERRAGENS VIDROS GRANDES PORTÕES E ACESSORIOS 
PORTÃO DE FERRO 5/8C/ FERRAGENS INCL. ANTI- CORROSIVA 

M2 50 

57 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS  CONCRETO FCK= 15MPA,TRAÇO 1;3;4;3,5( EM MASSA 
SECA DE CIMENTO 

M3 12 

  FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS  CONCRETO FCK= 15MPA,TRAÇO 1;3;4;3,5( EM MASSA SECA DE 

  CIMENTO AREIA MEDIA/ BRITA 1)PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021 

58 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS  CONCRETO FCK= 25MPA,TRAÇO 1;2;3;2,7( EM MASSA 
SECA DE CIMENTO ) 

M3 28 

  FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS  CONCRETO FCK= 25MPA,TRAÇO 1;2;3;2,7( EM MASSA SECA DE 

  CIMENTO AREIA MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LAF_05/2021 

59 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERAMICA 

M3 30 

  FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

  CERAMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020 

60 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 3200 

61 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 50 

62 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS DESFORMA M2 480 

63 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS FORMA C/ MADEIRA BRANCA M2 240 

64 FUNDAÇOES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS LASTRO DE CONCRETO MAGRO  C/ SEIXO M3 20 

65 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ- MOLADADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5M DE VÃO AF_03/2016 

M 50 

66 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ - MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5M DE VÃO AF_03/2016 

M 50 

67 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA  VÃOS DE MAIS 1,5M DE 
COMPRIMENTO  AF_03/2016 

M 50 

68 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5M 
DE VÃO AF_03/2016 

M 50 

69 FUNDAÇÕES EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS VERGA PRÉ -MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5M DE VÃOAF_03/2016 

M 50 

70 IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA  PARA  CONCRETO E ALVENARIA ( 3 
DEMÃOS 

M2 300 

71 IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS M2 300 

72 INSTALAÇOES ELETRICAS  CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' UND 20 

73 INSTALAÇOES ELETRICAS  HASTE DE COBRE P/ ATERR..3/4''X3M S/ CONECTOR UND 20 

74 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM2 ANTI CHAMA 450/750V PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 

M 250 
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  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM2 ANTI CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS 

  TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _12/2105 

75 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM2 ANTI CHAMA 450/750VPARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 

M 250 

76 INSTALAÇOES ELETRICAS CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMNETO, CIRCULAR EM POLIETILENO UND 20 

  INSTALAÇOES ELETRICAS CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMNETO, CIRCULAR EM POLIETILENO DIAMETRO 

  INTERNO=0,3M AF_12/2020 

77 INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO P/ 12 DIJUNTORES ( C/BARRAMENTO UND 7 

78 INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UND 7 

79 INSTALAÇOES ELETRICAS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UND 7 

80 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLECIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 20 MM (1/2'')PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 

M 250 

  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLECIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 20 MM (1/2'')PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

  INSTALADOS EM FORRO FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015 

81 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXIIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 25 MM (3/4'')PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 

M 250 

  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO FLEXIIVEL CORRUGADO PVC DN,DN 225 MM (3/4'')PARA CIRCUITOS 

  TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 

82 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 20 MM(1/2'')PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS 

M 100 

  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 20 MM(1/2'')PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

  INSTALADO EM LAJE -FORMENCIMENTO E INSTALÇÃO AF_12/2015 

83 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 25 MM(3/4'')PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS 

M 100 

  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC.DN 25 MM(3/4'')PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

  INSTALADOS EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF_ 12/2015 

84 INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27- FORNECIEMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 400 

  INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27- FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 02/2020 

85 INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA TUBULAR DE LED DE 18/20W, BASE G13 UN 400 

  INSTALAÇOES ELETRICAS LAMPADA TUBULAR DE LED DE 18/20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 

  02/2020_P 

86 INSTALAÇOES ELETRICAS PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W PT 76 

87 INSTALAÇOES ELETRICAS PONTO DE LUZ/ FORÇA (C/TUBUL., CX E FIAÇÃO ) ATÉ 200W PT 751 

88 INSTALAÇOES ELETRICAS QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO (C/ DISJUNTOR UND 11 

89 INSTALAÇOES ELETRICAS QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFASICO (C/ DISJUNTOR) UND 11 

90 INSTALAÇOES ELETRICAS REVISÃO DE PONTO DE LUZ PT 500 

91 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS PONTO DE AGUA (INCLU TUBOS E 
CONEXOES 

PT 80 

92 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS PONTO DE ESGOSTO (INCLU.TUBOS 
CONEXÕES 

PT 51 

  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAISPONTO DE ESGOSTO (INCLU.TUBOS CONEXÕES CX. E 

  RALOS). 

93 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA PT 200 

94 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS REVISÃO DE PONTO DE ESGOSTO PT 200 

95 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 1000 

96 MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANPORTE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5M,EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 

M2 100 

  MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANPORTE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M,EM 

  LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.AF_06/2016 

97 MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR IGUAL 

M3 250 

  MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 

  1,30M.AF_02/2021 

98 MOVIMENTO DE TERRA REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE .AF_ 10/2017 M3 250 

99 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 
VAZADO DE CONCRETO 

M2 50 

  PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

  (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMSSA DE ASSENTAMNETO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020 

100 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 1000 

101 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO M2 100 

102 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS, DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=9CM M2 300 

103 PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS,DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICO 
E=9CM 

M2 200 

104 PINTURAS E PROTEÇÕES  VERNIZ SINTETICO BRILHANTE 2 DE MÃOS M2 200 

105 PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 1500 

106 PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA PARA PISO M2 300 
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107 PINTURAS E PROTEÇÕES ACRILICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR INTERNO E EXTERNA M2 1000 

108 PINTURAS E PROTEÇÕES EMASSAMENTO DE PAREDE C/MASSA ACRILICA M2 1500 

109 PINTURAS E PROTEÇÕES EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVC M2 1875 

110 PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA  ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DE MÃOS M2 200 

111 PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 300 

  PINTURAS E PROTEÇÕES PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCA) 

  PULVERIZADA SOBRE SUPEFICIES METALICAS (EXCERTO PERFIL EXECUTADO EM OBRA POR  DE MÃO AF_01/2020 

112 PINTURAS E PROTEÇÕES PVA EXTERNA C/MASSA E LIQ. PREPARADOR M2 1000 

113 PINTURAS E PROTEÇÕES PVA EXTERNA(SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 750 

114 PINTURAS E PROTEÇÕES PVA INTERNA C/MASSA ACRILICA E SELADOR M2 1000 

115 PINTURAS E PROTEÇÕES PVA INTERNA(SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 750 

116 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS BLOKRET SESTAVADO E=6CM(INCL.COLHAO DE AREIA E 
REJUNTAMENTO 

M2 300 

117 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS BLOKRET SEXTAVADO E=8CM(INCL.COLHAO DE AREIA E 
REJUNTAMENTO 

M2 300 

118 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS MEIO- FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15MX0,12M 
SEM LAMINA 

M 200 

119 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS MEIO FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15MX0,12M-C/ 
LAMINA 

M 200 

120 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS PISO DE LATA RESISTENCIA  E=8CM C/ RESINA INCL. 
CAMADA REGULAZADORA 

M2 200 

121 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS REVESTIMENTO CERAMICO PADRÃO MÉDIO M2 1500 

122 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS RODAPE CERAMICO H=8CM M 1500 

123 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS RODAPE EM PORCELANATO M 500 

124 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS,PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS 
AF_09/2020 

M2 200 

125 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MEDIA UMIDA 

M3 50 

  PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA 

  PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LAF_08/2019 

126 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO M3 25 

  PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORAIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

  MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016 

127 PISOS SOLEIRA RODAPÉS E PEITORIS SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO( PRETO)C/ REBAIXO E=3CM M2 25 

128 PISOS SOLEIRAS RODAPES E PEITORIS REVESTIMENTO CERÃMICA PADRÃO ALTO M2 500 

129 PISOS, SOLEIRAS RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADOS OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO IN LOGO FEITO EM OBRA 

M2 188 

  PISOS, SOLEIRAS RODAPÉS E PEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADOS) OU PISO DE CONCRETO COM 

  CONCRETO IN LOGO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM ARMADO AF_ 07/2016 

130 PISOS, SOLEIRAS,RODAPEIS EPEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCTRETO MOLDADO 

M2 150 

  PISOS, SOLEIRAS, RODAPEIS EPEITORIS EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO COM 

  CONCTRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6CM, ARMADO 

  AF_07/2016 

131 REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS CHAPISCO DE CIMENTO  E AREIA NO TRAÇO 1;3 M2 2000 

132 REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6ADIT. PAST M2 1100 

133 REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO METALICO M2 1000 

134 REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS REBOCO COM ARGAMASSA 1;6:ADIT. PAST. M2 1000 

135 REVESTIMENTOS ARGAMASSA E FORROS,FORROS EM GESSO ACARTONADO ARAMADO M2 300 

136 SERVIÇOS DIVERSOS PISO TÁTIL DIRECIONADO NA COR AMARELA 25X25PREMOLDADO(16 UNIDADE 
) 

M2 200 

137 SERVIÇOS PRELIMINARES  BARRAÇÃO DE MADEIRA( INCL.INSTAÇÃO) M2 90 

138 SERVIÇOS PRELIMINARES LIGAÇÃO PROVISORIA-LUZ UND 11 

139 SERVIÇOS PRELIMINARES LIGAÇÃO PROVISORIA -AGUA /ESGOTO UND 11 

140 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS UTLIZANDO GABARITOS TÁBUAS 
CORRIDAS 

M 300 

  SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS UTLIZANDO GABARITOS TÁBUAS CORRIDAS 

  PONTASLETADAS A CADA 2,00M-2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018 

141 SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA  A APARELHO M2 500 

142 SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRAS EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2 76 

143 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO PT 100 

144 URBANIZAÇÃO PLANTIO DE GRAMA (INCL.TERRA PRETA M2 350 
   

   

a) A Contratada deverá executar serviços de manutenção predial e urbana, essencial com objetivo de manter e 
conservar as edificações de posse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA; 
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b) A Contratada deverá realizar de forma ágil e eficiente os serviços de manutenção predial urbana, 
proporcionando maior conforto e melhores condições de infraestrutura ao perfeito funcionamento das 
atividades desenvolvidas no âmbito desta prefeitura; 

c) Visando garantir a continuidade das atividades da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte do Estado do Pará, 
a contratada pela Administração deverá atender com medidas de manutenção predial e urbana preventiva e 
corretiva, coordenadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá considerar os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente 
conhecidas, tanto de segurança do trabalho (NR’s) quanto de cunho técnico (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros/PA. E também é de salientar que deve satisfazer as 
deliberações dos órgão ambientais, de modo a garantir o seguimento das Resoluções CONAMA. 

e) A Contratada fornecerá todo material, EPIs, EPCs, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, 
logística e mão-de-obra, necessários à realização dos serviços, e deverá: manter todos os equipamentos e 
utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem 
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de 
proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; identificar todos equipamentos, ferramentas e utensílios de 
sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração. 

f) A CONTRATADA deverá abranger as várias modalidades de construções existentes da CONTRATANTE, como 
edificações de vários pavimentos, com e sem laje, madeira, vários tipos de telhados (metálicos termoacústico 
e sem acústico, cerâmico e de fibrocimento), janelas (madeira, alumínio e vidro com alumínio) e portas 
(madeira, metálica, alumínio e vidro com alumínio), bem como as construções atuais, que estão mais eficientes 
e sustentáveis, que envolvem qualquer outro tipo de material aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

g) O CONTRATO abrangerá manutenções preventivas, corretivas e preditivas nas áreas prediais e urbanas, que 
envolverão as áreas de elétrica, hidrossanitária e civil, nos seus mais variáveis aspectos estruturais. 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Os serviços contratados serão prestados da seguinte forma: 
a) Deverá abranger as várias modalidades de construções existentes da CONTRATANTE como 

edificações de vários pavimentos, com e sem laje, madeira, vários tipos de telhados (metálicos 
termoacústicos e sem acústico, cerâmico e de fibrocimento), janelas (madeira, alumínio e vidro com 
alumínio) e portas (madeira, metálica, alumínio e vidro com alumínio), bem como as construções atuais, 
que estão mais eficientes e sustentáveis, que envolvem qualquer outro tipo de material aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

b) O CONTRATO também abrangerá manutenções preventivas, corretivas e preditivas nas áreas prediais 
e urbanas que envolverão as áreas de elétrica, hidrossanitária e civil, nos seus mais variáveis aspectos 
estruturais. 

4. VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

O presente contrato terá vigência até 31/12/2022, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, por meio de termos aditivos, dentro dos limites constantes no Art. 57, da Lei Federal n°-8.666/93. 

 
5. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

Excetuadas as excepcionalidades legais e alteração no objeto, o contrato somente será reajustado para fins 
de atualização monetária após 1 (um) ano da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que 
reflitam a variação dos custos. 

 
6. RESCISÃO 

6.1. O Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 
6.1.1. Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei 

Federal nº-8.666/93; 

6.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração; 
6.1.3. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual. 

7. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços objetos deste edital deverão ser iniciados em até 72 (setenta e duas) horas após o 
pedido, nos locais indicados, dentro do Município de Cumaru do Norte; 

3.2. As chamadas acontecerão de acordo com a NECESSIDADE do Município e nos LOCAIS por ele 
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indicados; 

3.3. Em casos de URGENCIA E EMERGÊNCIA, exemplo: desastres naturais, onde o patrimônio 
público estiver sofrendo, ou preste a sofre, grave dano irremediável, os serviços objetos deste edital 
deverão ser iniciados no prazo máximo de 24(vinte e quatro) HORAS após o pedido.  

3.4. O não cumprimento do disposto no item 3.1 e 3.2 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital. 

3.6. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os 

termos do Edital e seus anexos.  
 

8. PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado pela Contratante através de transferência bancária à Contratada, 
mediante apresentação de boletins por medição e a devida Nota Fiscal de serviço, o pagamento 
será mensal contados da apresentação da Medição e a devida Nota Fiscal/Fatura contendo o 
detalhamento dos serviços executados, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 

8.2. A Contratada deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de 
que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 
a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do serviço ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação da despesa, ou ainda não acompanhada das certidões previstas nas 
letras a, b, e c do item 7.2, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a 
Contratado aplique as medidas saneadoras necessárias. 

 

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à contratante 

é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por 

prepostos designados, podendo para isso: 

7.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto, método e/ou funcionário, cuja atuação 

considere prejudicial ou inadequado; 

7.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário; 

7.4. Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em vigor; 

7.5. Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada e no setor de atendimento da 

contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados; 

7.6. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias 

quanto à regularização de eventuais transgressões. 

7.7. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam o serviço, sempre que 

solicitado em prazo máximo de 72 horas. 

7.8. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 
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7.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

7.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem 

uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja  permanência na área, a seu exclusivo 

critério, julgar inconveniente; 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Comprovação de que possui instalações e aparelhamentos adequados e disponíveis para a realização dos serviços 

que são objeto deste Termo de Referência. 

a) Certidão de Regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) válida; 

b) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado (s) no CREA, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o desempenho 

de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o objeto desse TR.  

c) O nome do profissional designado responsável técnico deve constar obrigatoriamente da certidão de registro da 

empresa perante o CREA. 

d) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam contidas no Alvará de Licença 

e no documento de licenciamento sanitário. 

g) Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades dos órgãos da prefeitura municipal de Cumaru do Norte, assumindo 

total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA  

11.1. Atender às solicitações nos prazos estipulados; 
11.2. Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratório oficial; 
11.3. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como: fretes, 

impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do 
objeto e apresentar os respectivos comprovantes; 

11.4. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e 
quaisquer avarias ou danos caudados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes 
de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores; 

11.5. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança 
do contratante; 

11.6. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a 
sua habilitação na licitação e contratação; 

11.7. Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida 
neste TERMO DE REFERÊNCIA, sem prévia anuência do CONTRATANTE. Caso ocorra a 
subcontratação, mesmo que autorizada pelo CONTRATANTE, este não se responsabilizará 
por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado. 

11.8. Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o 
objeto da contratação. 

               8.9. As Notas Fiscais de Prestação de Serviços deverão ser emitidas conforme o serviço realizado 

e a discriminação da MEDIÇÃO A SER PAGA; 

              8.10. A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e     a          critério da Prefeitura Municipal 

de Cumaru do Norte, a adequação dos serviços que, por ventura apresentarem divergências com as 

especificações definidas em contrato, sem qualquer ônus para esta Municipalidade; 

 8.11. Serão de inteira responsabilidade da empresa prestadora do    serviço, as despesas 
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decorrentes de sua execução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos; 

 8.12. Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações Fiscais (Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade 

junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) por ocasião da entrega das Notas Fiscais; 

 8.13. A recusa da contratada em recolher os encargos acima citados, autoriza a rescisão unilateral 

do presente contrato, bem como retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos e a 

contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas 

na Lei Federal nº- 8.666/93. 

             8.14. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, por ventura          venham 

a ser causados à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

               9.1  As Notas Fiscais de Prestação de Serviços deverão ser emitidas conforme o serviço realizado e 
a discriminação da PARCELA A SER PAGA; 

9.2   A Contratada fica obrigada a efetuar a qualquer tempo e a critério da Prefeitura   Municipal de 
Cumaru do Norte, a adequação dos serviços que, por ventura apresentarem divergências com as 
especificações definidas em contrato, sem qualquer ônus para esta Municipalidade; 

9.3 Serão de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço, as despesas decorrentes de 
sua execução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos; 

9.4 Apresentar as certidões que comprovem a regularidade das Obrigações Fiscais (Certidão Conjunta 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade 
junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) por ocasião da entrega das Notas 
Fiscais; 

9.5 A recusa da contratada em recolher os encargos acima citados, autoriza a rescisão unilateral do 
presente contrato, bem como retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos e a 
contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades 
previstas na Lei Federal nº- 8.666/93. 

9.6 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, por ventura venham a ser 
causados à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 

 
10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

De acordo com o disposto no caput do art. 67, da Lei Federal nº-8.666/93, o representante da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte que atuará como fiscal será aquele a ser designado pelo Prefeito Municipal. 

 
11. SIGILO DO CONTRATO 

A Contratada deverá se comprometer a guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações 
ou documentos de qualquer natureza a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou inadequada utilização. 

 
12. SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante, a Contratada estará sujeita 
às seguintes penalidades: 

i. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

ii. Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a sua 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

iii. Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% (um por cento) sobre o 
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valor dos produtos/serviços não entregues/executados; 
iv. Rescisão contratual por inadimplemento da Contratada: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos 
e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 

v. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado do Contrato. 

 

b) As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

c) As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
13. RECURSOS FINANCEIROS 

a) O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, conforme Dotação Orçamentária 
expedida pela Contabilidade do município do orçamento exercício 2022: 

 
 

Cumaru do Norte (PA), 17 de janeiro de 2022. 

 

Elaborado por: 
Cherlis Regino Silva Neto 

Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

Autorizado por: 
Célio Marcos Cordeiro 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
  
Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios 
 
Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cumaru 
do Norte PA – declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo edital de licitação. 
 
 
_______________, em ____ de _______________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO III 
 
Modelo de Declaração de Idoneidade 
 
 
Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
 
 

O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cumaru 
do Norte PA, declara para os fins de direitos que a referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

 

 

 

_______________, em ____ de _______________ de 2022.  

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO IV 
 
MODELO - Proposta 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE PA 
 

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ 
Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________  
Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________  
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________ 
Telefone para contato ____________________________________________________________ 

 
 
Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir: 
 

 
 
 
 
 
                                                          ...........................   , .... de ............... de 2022.                                                                                        
    

 
 
________________________________________ 

     Assinatura do representante legal 
Nome 
RG nº................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

      

      

      



   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 28 de 38 

CNPJ nº 34.670.976/0001-93        Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 

Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 

 

O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022, instaurado instaurada pela Prefeitura Municipal de 
Cumaru do Norte PA, declara para os fins de direitos que a referida empresa se enquadra na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014.  

 

 

_______________, em ____ de _______________ de 2022.  

______________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 

(Carimbo da Empresa) 

 

 

 
Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento diferenciado 
dos benefícios da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO VI 
 
Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA. 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
                                       ..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do 
CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de 
aprendiz”. 
 
 
 
 

 ...........................   , .... de ............... de 2022. 
 

 
 

 ______________________________________ 
     Assinatura do representante legal 

Nome 
RG nº................................... 
 
 (carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MODELO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE PA. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 
O(A)......(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), com sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 
o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 
200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº ...................,, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., 
publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s) no(s) 
LOTE(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

LOTE do TR 
Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificação Marca  

(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no edital) 

Unidade Quantidade Valor Unitário Prazo garantia ou 
validade 

        

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome +*--do órgão) .... 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:  

LOTE nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, não podendo 
ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento 
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do LOTE acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em 
que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 
do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 
do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 
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8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-
se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas 
seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no 
certame; ou 

8.3.2.  contratação de LOTE isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço 
válido ofertado para o mesmo LOTE na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro 
de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  
Local e data 
Assinaturas 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO VIII 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº XX/2022-CPL 

 
CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÂO Nº 
014/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, OBJETO: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx. 
 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO 
NORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida dos Estados, N.º 29 – Cumaru do Norte – 
Pará, CEP: 68.398-000, inscrito no CNPJ sob nº 34.670.976/0001-93, neste ato representado (a) pelo 
(a)_______________, _____________, _________________________, brasileiro, 
____________________________, inscrito no CPF nº ________________e Carteira de Identidade RG nº 
________________, residente e domiciliado no endereço: Rua ___________, n __________ Setor 
____________________, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
______________________________________, com sede na Rua _______________________, nº _______ Av. 
________________ – setor: ________________________, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 
____________________________________________, brasileiro, comerciante, estado civil: _______________, 
portador da Cédula de Identidade nº _________________________ e CPF nº ________________________, 
residente e domiciliado à Rua ______________________________, nº _____ – Setor _____________, Município: 
_________________________, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e acordam as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do 
Processo Licitatório Nº 014/2022, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 014/2022, de __/__/2021, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, 
que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
segundo a quantidade e especificações constantes do Anexo I deste Edital, de acordo com os Itens abaixo: 
 

LOTE Descrição do Produto Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

01      

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros necessários ao pagamento dos 
encargos resultantes deste Contrato provêm, obedecendo a seguinte classificação: 
 

Dotações Orçamentárias: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Natureza das Despesas; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx far-se-á em conformidade com os prazos, 
especificações e demais condições constantes no Edital e na “proposta comercial”. 

a) O compromisso de fornecimento de produto/materiais far-se-á mediante requisição emitida pelo 
Setor de compras; 
b) Na falta de materiais/produtos, a empresa assume a responsabilidade de entregar o produto 
independentemente de ter em estoque ou não. 
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c) O objeto do presente termo de contrato será entregue de FORMA PARCELADA de acordo com as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de 
dezembro de 2022.  
§ ÚNICO – A entrega do produto deverá ocorrer de imediato após emissão do pedido de fornecimento (requisição), 
expedida pelo setor de compras desta Prefeitura. 
 CLÁUSULA SEXTA– 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.   
CLAUSULA SETIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias conforme requisição 
e nota de empenho anexa a nota fiscal, mediante a comprovação da entrega do objeto licitados.  
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste 
CONTRATO. 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total do objeto deste Termo 
de CONTRATO, é de R$ ___________ (_________________), de acordo com a somatória do LOTE licitado. 
Parágrafo Único - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento do material, até 25% (vinte e cinco por cento) do inicialmente 
estipulado no CONTRATO. 
CLÁUSULA NONA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou subempreitar, no todo ou 
em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA - 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 deles 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; 
 
e) Fornecer de materiais/produtos no local indicado pelo setor competente. 
f) Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com defeito.  
g) Deve a CONTRATADA manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a: 

a) Designar fiscais Srº (a)_____________________________matricula nº________________, para 
representá-lo perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o presente Termo de 
CONTRATO e ADITIVO. 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 

a) Os materiais produtos desta licitação deverá ser garantido, sem ônus, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos, até execução do consumo. 
b) Além das condições especificadas no LOTE anterior, aplicam-se às condições de garantia as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
c) Na falta de materiais/produtos objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do 
mesmo independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 

 
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: 
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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 5 (cinco) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TECEIRA – DAS PENALIDADES: Conforme artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 poderão 
ser aplicadas sanções aos fornecedores faltosos, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração de 
inidoneidade. A Administração pública da Prefeitura de Cumaru do Norte - Pará reserva-se o direito de aplicar as 
seguintes penalidades pecuniárias: 

I – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) dias, após o qual será 
considerada inexecução contratual. 
II – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) 
ano. 
III – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) 
anos. Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não executado do contrato. 

§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a CONTRATADA um 
prazo de 5 (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 Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através de processo 
interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, 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 DÉCIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL - A inexecução total ou parcial 
deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno direito, 
independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito de indenização, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, nos 
seguintes casos: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento do material, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco alternadas; 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 
8.666/93; 
f) A decretação de falência da CONTRATADA; 
g) A dissolução da sociedade; 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do CONTRATO; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está, subordinadas ao CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
CONTRATO. 
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§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de CONTRATO, poderá ele, a seu 
exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, ficando está sujeita à penalidade de multas. 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações, quando 
motivada por caso fortuito ou motivo de força maior nos termos do artigo 1.058 e seu parágrafo único do Código Civil 
Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos 
de atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes. 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força maior, somente 
poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar comprovadamente a parte que a 
invocar no tocante ao fornecimento dos materiais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição 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, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja seu valor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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. 
E, por estarem assim ajustadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente 
CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o 
em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Cumaru do Norte – PA, ....... de.............. de 2022. 
    
 
 
Prefeitura de Cumaru do Norte – PA 
CONTRATANTE 
 
 
CONTRATADA 
   
Testemunhas:  
A) _________________________________________________________________              
     Nome:  
     RG:  
B) __________________________________________________________________ 
     Nome:                                 
     RG: 
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ANEXO IX 

 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO. 
 
 
 Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
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 ELETRONICO Nº 014/2022, 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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ANEXO X 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
Pregão Eletrônico Nº 014/2022 
 
 MODELO   DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 
 
  
 
 
(razão social da licitante), CNPJ nº __________________, estabelecida no(a) 
___________________________________, neste ato representada pelo(a) S.r. (a). 
______________________________________ (representante da empresa e qualificação do mesmo, constando 
inclusive qual a função/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG nº ____________, CPF nº ___________________, 
DECLARA, para fins de habilitação na Pregão na forma Eletrônico   nº 014/2022 e em cumprimento à exigência contida 
no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, que inexiste fato superveniente impeditivo à sua habilitação. 
 
 
 
 
 
(local e data) Assinatura e carimbo (Responsável da empresa) 
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