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EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

 
 
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 (TRADICIONAL), 
do tipo por Item, no dia 19 de maio de 2022 às 09:00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 08h00min do dia 04/05/2022 até as 08:59min do 
dia 19/05/2022, 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 
19/05/2022. 

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 a contratação de empresa especializada em serviços de recapagem, 

duplagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para atender a frota de veículos e maquinas 
pesadas do Município de 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 do Contrato;  

Anexo VIII– Declaração de não parentesco; 

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br./
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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. 
3.2 - 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 
“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 . 

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

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

6.6 - 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 ITEM, 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 ITEM 
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 ITEM 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 ITEM 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. 
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.  
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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 ITEM 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: 
 

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; 

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). 
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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 ITEM 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;  
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 ITEM 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; 
 

9.3. - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
9.3.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II. 
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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); 
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 (ITEM 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 ITEM 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 ITEM 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 ITEM 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 ITEM 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. 
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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 ITEM anterior, a melhor 
proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, observado o previsto no ITEM 10.1.2.2. 
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 ITEM 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 ITEM 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: 



   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 9 de 36 

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

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) ITEM(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. 
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 ITEM 15.2). 
15.3.2- Assegura garantia de entrega dos produtos estipulada no ITEM 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 item 15.3 deste edital, ou quando não apresentar os requisitos estipulados no ITEM 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 ITEM 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) ITEM(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. 
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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). 
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 ITEM 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) ITEM (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 ITEM 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 
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20.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta das seguintes  
Dotações Orçamentárias: 
 
05 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
 Ação 20.122.0002.2-026 Funcionamento da Secretaria de Agricultura 
 
06 – Secretaria Municipal Educação e Cultura 
  Ação 12.361.0060.2-044 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
    
07 – FUNDEB 
Ação 12.361.0061.2-056 Manutenção do Transporte Escolar  
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 
Ação 26.782.0170.1-026 Abertura e Manutenção de Estradas 
 
15 - Fundo de Manutenção e Desenv. Do Ensino 
Ação 12.361.0060.2-112 Manutenção do Salário Educação 
Ação 12.361.0061.2-116 Manutenção do Transporte Escolar 
Natureza da despesa;  
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
4.4.90.51.00.00 – 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. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
https://pmcn.pa.gov.br/
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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. 
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 02 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

Célio Marcos Cordeiro 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atendimento@cmcumarudonorte.pa.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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. DO FUNDAMENTO LEGAL  

2.1 A contratação, objeto deste Estudo e seus anexos, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo eletrônico 
será devidamente justificado pelo pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal, indevidamente 
nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 10.024 de 23 de setembro de 2019, Lei 
Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas 
no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
  

2.2  É certo que a exclusividade às micro e pequenas empresas é a regra nos casos de licitações com valor estimado 
de até R$ 80.000,00, conforme determina o art. 47, da Lei Complementar 123/2006 e art. 6º, do Decreto nº 
8.538/2015. Contudo, existem exceções que podem ser avocadas pela Administração, desde que apresente as 
devidas justificativas, pois o tratamento diferenciado resulta de expressa disposição constitucional (CR/88, art. 
170, IX), sendo seu dever esclarecer os motivos pelos quais decidiu que determinada licitação não será exclusiva. 
 

2.3 Nesse sentido, o art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 48, 
quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório (artigo 49, II, da LC 123/2006). Interpretando-se esse dispositivo, é possível chegar à 
conclusão de que caso na localidade não seja possível segregar ao menos 3 (três) fornecedores enquadrados 
como ME ou EPP com a capacidade de cumprir as exigências do Edital, então a Administração poderá aplicar as 
regras excludentes do art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais fornecedores 
interessados. 
 

2.4 Deste modo, é temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade, sendo prudente não restringir a 
competição. Caso conceda a exclusividade, sem os parâmetros adequados que garantam a existência de 
fornecedores capazes de atender a demanda, a Administração poderá conduzir uma licitação ineficaz, com 
elevado número de itens desertos e fracassados, em virtude da ausência de fornecedores. A Prefeitura seria 
levada a repetir o procedimento, o que aumentaria os custos da contratação, gerando prejuízos ao interesse 
Público. 
 

2.5 Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (artigo 47 
da LC nº 123/06). Contudo, esta disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, da Lei nº 8.666/93 
(que estabelece normas gerais sobre licitações). A Constituição Federal prevê expressamente que no processo 
licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitações 
dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

 
 

2.6 Diante disso, considerando o risco presente na concessão da exclusividade e ausência de parâmetros que 
afastem esses riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competividade do certame, garante a 
isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e que as ME e EPP terão 
garantidos os outros benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123, de 2006, DECIDO QUE ESTA LICITAÇÃO 
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NÃO SERÁ EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, por conta da 
impossibilidade de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados nessa categoria e sediados 
local e regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório. 

3. DA JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES 
3.1 A contratação acima descrita, que será processada nos termos desse instrumento e instrumentos posteriores, 
informações técnicas e informações complementares que o acompanham, justifica-se pela necessidade de 
contratação de empresa especializada em serviços de recapagem, duplagem, vulcanização, recauchutagem de pneus 
em geral, para atender a frota de veículos e máquinas pesadas do município de Cumaru do Norte-PA.  
 
4. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
4.1 Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIA, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão objeto 
de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor designado pela Secretaria. 
4.2 Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica em corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos. 
4.3 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em desacordo 
com as especificações e as cláusulas contratuais. 
 
4.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
5. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 
5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  
 
6.  ÁREA REQUISITANTE  

Área Requisitante Função Responsável 

Secretaria Municipal de Adm. E Recursos Humanos Secretário Municipal Cherlis Regino Silva Neto 

Secretaria Municipal de Esporte e lazer Secretário Municipal Antônio Alves de Sousa 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Secretário Municipal Damião Rodrigues de Oliveira 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária Secretário Municipal Sanderson Lodeiro Peixoto 

Secretaria/Fundo Municipal de Educação e Cultura Secretário Municipal 
Augusta Elias Pereira de S. 
Martins 

Secretaria/Fundo Municipal de Saúde Secretário Municipal Jose de Ribamar Silva de Souza 

Secretaria/Fundo Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo 

Secretário Municipal Ewerton Socorro da Silva 

Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social Secretário Municipal Adriana da Silva Carvalho 

 
7. DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 

7.1 O objeto deste procedimento é a: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGEM, DUPLAGEM, 
VULCANIZAÇÃO, RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM GERAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS 
E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE-PA 

7.2 Segue a descrição do objeto: 

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 

1 DUPLAGEM  PNEU 12.4X24 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 
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  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

2 DUPLAGEM PNEU 14.9X24 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

3 DUPLAGEM PNEU 14.9X26 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

4 DUPLAGEM PNEU 14.9X28 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

5 DUPLAGEM PNEU 16.9X30 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

6 DUPLAGEM PNEU 18.4X30 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

7 DUPLAGEM PNEU 18.4X34 SV 20 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

8 DUPLAGEM PNEU 750X16 SV 25 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 
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  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

9 DUPLAGEM PNEU 750X18 SV 25 

  A dublagem a cola é um processo industrial que tem a finalidade de proporcionar adesão entre tecidos para 
revestimento ou 

  preenchimento. Além disso, é uma dublagem versátil sendo utilizada em quase todos os setores. Neste processo os 
materiais 

  utilizados precisam ser de excelente qualidade, porém não precisam ser especificados. Basicamente, os materiais 
são dublados 

  por meio de cola líquida específica, a qual proporciona uma adesão eficiente e sem agredir os elementos utilizados. 

10 MANUTENÇÃO P/ RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR. SV 20 

11 RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1000X20 SV 85 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

12 RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 215/75 R17,5 SV 175 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

13 RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900X20 SV 50 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

14 RECAPAGEM PNEU LISO 1000X20 SV 35 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

15 RECAPAGEM PNEU LISO 900X20 SV 40 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
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  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

16 RECAPAGEM PNEU MIDTO 245 R 16 SV 30 

  A reforma de pneus é um processo  fiscalizado pelo. A reforma é feita em pneus de carga, 1/2 carga, mineração e 
fora de estrada 

  (agricolas). 
  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 

agrícola. Com 
  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 

sulcos 
  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

17 RECAUCHUTAGEM  PNEU AGRICOLA 12.4X24 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

18 RECAUCHUTAGEM  PNEU AGRICOLA 14.9X24 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

19 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 14.9X26 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

20 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 14.9X28 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

21 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 18.4X30 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

22 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 18.4X34 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

23 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 23.1X30 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

24 RECAUCHUTAGEM PNEU AGRICOLA 750X18 SV 15 

  Pneu diagonal com câmara, indicado para eixos de tração em veículos de transporte de carga, passageiros e uso 
agrícola. Com 



   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 18 de 36 

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

  banda de rodagem que apresenta boa área de contato com o solo proporcionando melhor tração devido aos seus 
sulcos 

  transversais e lâminas, boa durabilidade quilométrica e construção que garante alta resistência nas laterais. 

25 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20 SV 50 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

26 VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

27 VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X26 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

28 VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X28 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

29 VULCANIZAÇÃO PNEU 14X9X24 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

30 VULCANIZAÇÃO PNEU 16.9X30 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

31 VULCANIZAÇÃO PNEU 18.4X30 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

32 VULCANIZAÇÃO PNEU 18.4X34 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

33 VULCANIZAÇAO PNEU 215 R 17.5 SV 40 

  VULCANIZAÇAO PNEU 215 R 17.5 

34 VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1X30 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 
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  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

35 VULCANIZAÇÃO PNEU 750X18 SV 15 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

36 RECAPAGEM PNEU CAMIONETE ARO 15 SV 15 

37 RECAPAGEM PNEU CAMIONETE ARO 16 SV 16 

38 VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 SV 25 

  A vulcanização no pneu é um método de reparo que se é realizado quando o mesmo tem sua lateral rasgada ou 
cortada devido a 

  algum objeto na estrada ou devido a desgastes por severo uso. A vulcanização atribui novamente as qualidades 
físicas outrora 

  perdida, tornando possível a reutilização do pneu do carro e da moto. 

 
7. 3 RELAÇÃO DE VEICULOS: 

VEÍCULO MODELO ANO PLACA 

FOX Connect 2017 QEH 2058 

MITSUBISHI L200 TRITON SPORT 
HPE-S 2.4 D AT 

 2018/2019  

 

MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° 
SERIE 

FROTA 

ONIBIS VW 15.190 2010 02 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

ONIBUS VW.190 2015 01 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

ONIBUS MERECEDES 
15.190 

2015 01 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
QEE1500 

PROPRIO 

MICRO – ONIBUS 
IVECO 

2013 02 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
MSS4742 

PROPRIO 

MICRO – OINBUS 
IVECO 

2010 01 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
OTO4410 

PROPRIO 

ONIBUS VOLARE 2006 01 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

ONIBUS VOLKS 2020 08 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

ONIBUS VOLKS 
2019/201

9 
02 

EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

- PROPRIO 

VAN IVECO  1994 1 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

MOTO BROS 2011 1 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
 PROPRIO 

CAMIONETE RANGER 2011 1 
EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
- PROPRIO 

CAMIONETE AMAROK 2015 01 

EDUCAÇÃO E 
CULTURA - PROPRIO 

STRADA FIAT 
2022/202

2 
3 

EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

- PROPRIO 
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MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° 
SERIE 

FROTA 

RET ESCAVADEIRA- 
TXMG 

2018 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 

Nº CHASSIS 
XMG-

XT870+BR 

 
PROPRIO 

MOTO NIVELADORA – 
NEW HOLLAND 140 B 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
N° DE SERIE 
NAAF06463 

   PROPRIO 

MOTO NIVELADORA – 
CATERPILAR 120 K 

2013 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 

N° SERIE 
CATO120KPJA

P04381 

 
PROPRIO 

MOTO NIVELADORA -      
120 H 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- 

PROPRIO 

CARREGADEIRA 
KOMATSU W 180 

 02 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- 

PROPRIO 

CARREGADEIRA NEW 
HOLLAND 12 B 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- 

PROPRIO 

CAMINHÃO 
COSTELLATION – 
VOLKSWAGEM 13/180 

2010 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 

NTA 8790 ESTADUAL 

CAMINHÃO 13/180  01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- ESTADUAL 

TRATOR DE PNEU 
NEW HOLLAND ATT/30 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
N° SERIE 

ZACG66371 
PROPRIO 

TRATOR D PNEU NEW 
HOLLAND 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- PROPRIO 

CAÇAMBA MERCEDS 
11/13 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- PROPRIO 

CAÇAMBA SETRAN  2003 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
JUP4240 PROPRIO 

RETROESCAVADEIRA 
RANDON 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 

CHASSI 
000CA406AMC

4W373 

PROPRIO 

CAMINHÃO RANDON 
VOLKSWAGEM 26/280  

2013 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
OTS9896 

PAC 2 

TRATOR ESTEIRA 
KOMATSU 0.41 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
- 

PROPRIO 

CAMINHÃO D LIXO 
IVECO 170/E28 

2017/201
8 

01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
QDV2756 

PROPRIO 

CARREGADEIRA NEW 
HOLLAND W 130 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
NAAE11772 

PROPRIA 

CAMIONETA AMAROK 
VOLKSAGEM 

2015 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
OEG6964 

PROPRIO 

TRATOR DE PNEUS 
JHONDEER 

 01 
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
5700 

PROPRIO 

TRATOR DE PNEU LS   
OBRAS E SERV. 

MUNICIPAL 
 

PROPRIO 

 

MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° SERIE FROTA 

CAMIONETA RANGER -FORD-
AMBULANCIA - SAMU 

2010 01 
 

SAUDE 
OTI0164 

SAMU 192 

GOL 1.0 COR BRANCA -
VOLKSWAGEM  

2018 01 SAUDE QEF-5286 PROPRIO 

CAMIONETA RANGER -FORD 
- AMBULANCIA -  

2010 01 SAUDE OTI0164 SAMU 192 
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VW SAVEIRO AMBULANCIA 
1.6 COR BRANCA- 
VOLKSWAGEM 

2009/2010 01  
SAUDE 

NSJ6486 PROPRIO 

CAMIONETA/ FIAT BRANCA – 
AMBULANCIA 

2010/2010 01  
SAUDE 

HIG8768 PROPRIO 

CAMIONETE/RENAUT 
BRANCA- AMBULANCIA  

2014/2015 01  
SAUDE 

OII5567 PROPRIO 

VW/SAVEIRO 1.6 BRANCA – 
AMBULANCIA 

2012/2012 01  
SAUDE 

OFW 5370 PROPRIO 

CAMIONETA – MITAUBIAHI 
L200 TRITON BRANCA 

2017 01  
SAUDE 

 
- 

PROPRIO 

CAMIONETA - PEUGEOT- 
AMBULACIA 

2018 01  
SAÚDE 

 
QEU 2768 

PRÓPRIO 
EMENDA 

PARLAMEN
TAR 

VAN - FURGÃO - JUMPER - 
CITROEN 
UNIDADE ODONTOLOGICA 
MÓVEL - UOM 

 2014 01  
SAÚDE 

 
 
- 

PRÓPRIO 
BRASIL 

SORRIDEN
TE 

CAMIONETE/FIAT STRADA, 
BRANCA AMBULANCIA 

2021/2022 1 SAÚDE  PRÓPRIO 
 

 

MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° SERIE FROTA 

MITSUBISHI 
L200 TRITON 
SPORT DIESEL S10 

2020 01 
ASSISTENCIA 

SOCIAL 

QVW-4C80 PRÓPRIO 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

FORD CAR 2018 01 
ASSISTENCIA 

SOCIAL 
QEN-1068 

CONSELHO TUTELAR 

CITROEM -
AIRCROSS 1.6 

2018/2019 01 
ASSISTENCIA 

SOCIAL 
PBN-8216- 

ASSISTENCIA SOCIAL 

VOLKSWAGEM GOL 
G6 1.0 

2017/2018 1 
ASSISTENCIA 

SOCIAL 
QDW-4616 

 

 

MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° SERIE FROTA 

CAMIONETA 
MMC/L200 TRITON GL 
D- BRANCA 

2015 01 SEMMAT QDG3228 PROPRIA 

MOTOCICLETA 
HODA/NXR 160 BROS 
ESD/ BRANCA 

2015 1 SEMMST QDW2799 
 

PROPRIA 

MOTOCICLETA 
HODA/NXR 160 BROS 
ESD/ BRANCA 

2015 1 SEMMAT 
 

QDW2199 
 

PROPRIA 

MOTOCICLETA 
HODA/NXR 160 BROS 
ESD/ BRANCA 

2015 1 
SEMMAT QDW2239  

PROPRIA 

MOTOCICLETA 
HODA/NXR 150 BROS 
ES/ VERMELHA 

2014 1 
 

SEMMAT OTA6624 
 

PROPRIA 

 

MARCA / MODELO ANO QUANT. SECRETARIA PLACA/ N° 
SERIE 

FROTA 

MOTO BROS 
2015/201

5 
01 

AGRICULTURA E 
PECUARIA 

- PROPRIA 
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STRADA FIAT 
2022/202

2 
1 

AGRICULTURA E 
PECUARIA 

- 
 

PROPRIA 

 
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; 
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 iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por meio de termos aditivos, 
convindo as partes contratantes, nos termos do 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; 
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6.1.3 Judicialmente, nos termos da Legislação Processual. 

 
7 PAGAMENTO 

 
7.1 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; 

7.2 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. 

7.3 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. 

 
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA  

 
8.1 Atender às solicitações nos prazos estipulados; 
8.2 Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratório oficial; 
8.3 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; 

8.4 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; 

8.5 Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do contratante; 
8.6 Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação 

na licitação e contratação; 
8.7 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. 

8.8 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 
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 
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               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 
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 



   

ESTADO DO PARÁ 
  MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

          SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                          

Página 25 de 36 

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

expedida pela Contabilidade do município do orçamento exercício 2022: 
 

 
Cumaru do Norte (PA), 21 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 029/2022 
 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022, 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 029/2022 
 
 
 

O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, 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 029/2022 
 
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................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
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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 029/2022 

 

O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022, 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 029/2022 
 
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 
 
MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº XX/2022-CPL 

 
CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÂO Nº 
029/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, 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 043/2022, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 029/2022, 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: 
 

ITEM 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 ITEM 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 ITEM 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 VIII 
 

 
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 029/2022 
 
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 029/2022, 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 IX 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
 

Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
Pregão Eletrônico Nº 029/2022 
 
 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 029/2022 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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