
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  

 

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 

Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 

condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de 

Referência – Anexo I. 

Valor Estimado: O valor estimado é de R$- 103.250,00 (cento e três mil duzentos e cinquenta reais ). 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 
Processo nº 706/2021 

 
Data de Abertura:05/04/2021 

 Às 08:30 

 No site: www.licitacoes-e.com.br 

Pregão Eletrônico nº 001/2021 Interface do Banco do Brasil 

 

 

 

  

Registro de Preços? Vistoria Instrument
o 
Contratual 

Forma de 
Adjudicação 

 

NÃO FACULTADO TERMO DE 

CONTRATO 

MENOR PREÇO DO 

LOTE 

 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.?  

NÃO NÃO NÃO  

Prazo para envio da 
proposta/documentação 

Pedidos de 
Esclarecimentos 

Impugnações  

Até 24 horas após a convocação 

realizada pela pregoeira. 

Até 02/04/2021 para o 

endereço  
licitaconceicaodoaraguaia@

gmail.com 

Até 02/04/2021 

www.licitacoes-
e.com.br 

 
licitaconceicaodoaraguaia@gm
ail.com 

 

 

Observações Gerais: 

 

Este certame será conduzido pela Pregoeira  Heloisa Mendes Sousa Francisco e equipe de apoio  

designado pelas Portarias 019/2021 e 0132/2021. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:%20%20licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
mailto:%20%20licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
mailto:%20%20licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes.cpl@tcm.pa.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

P R E G Ã O ELETRÔNICO - Nº 001/2021 

PROCESSOS: 706/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, através da secretaria Municipal de 
turismo,esporte e Juventude, doravante denominado SEMTEJ, com sede na Travessa Vereadora 
virgolina Coelho  nº 1145, bairro do  são Luiz II  de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, CEP: 
68540-000, por meio de Sua  Pregoeira, designado pela Portaria nº 012/2017, com observância às 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019 e Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº001/2021, no tipo MENOR PREÇO DO LOTE nas condições 
estabelecidas neste edital e nos anexos que o compõem: 

 

1. DO OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no 

Municipio de Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania 
nº 894590/2019, condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento e no Termo de Referência – Anexo I. 

 
1.2. DOS ANEXOS DO EDITAL: 
 

 Anexo I: Termo de Referência;  
Anexo II: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

 Anexo III: Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço; 
 Anexo IV: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 
 Anexo V: Declaração de Idoneidade; 
 Anexo VI – Declaração de que cumpre plenamente as exigências de 

Habilitação 
                    Anexo VII Declaração do próprio licitante 

                    Anexo VIII - Modelo de Declaração de Responsabilidades 
                    Anexo IX – Declaração de micro empreendedor  
                    Anexo X - Informações para Formalização do Contrato 
                    Anexo XI-Minuta do contrato 

 
 
 DO ACESSO E ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO: 

 

1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 
pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço   
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.br. 

 
1.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital da presente licitação, até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição encaminhada, 
preferencialmente, pelo endereço eletrônico: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.br ou, na 
impossibilidade, mediante protocolo na Seção de Protocolo da prefeitura Municipal de conceição do 
Araguaia-PA, na Trav. Vereadora Virgolina Coelho  nº. 1145, bairro do são Luiz II, CEP. 68.540-000, 
Conceição do Araguaia-PA. 

 

1.2.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

mailto:eço%20%20%20licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.br.
mailto:eço%20%20%20licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com.br.
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1.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

 

1.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário local. 

1.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, sendo conduzido pelo 
Pregoeiro, que cuidará do seu processamento e julgamento. 

1.5. Para participação ou simples acompanhamento, o interessado deverá acessar a página 
http://www.licitacoes-e.com.br ou http://www.bb.com.br, item “Licitações”, onde se encontra o 

link para o sistema de licitações eletrônicas no Banco do Brasil. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

2.1. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas 
no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por 
qualquer motivo: 

3.2.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou distrital; 

3.2.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar com a 

Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993; 

3.2.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002; 

3.2.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

3.2.5. encontrem-se em processo de falência ou concordata; 

3.3. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas 

no País. 

3.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes junto ao operador 
do sistema http://www.licitacoes-e.com.br ou http://www.bb.com.br, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no sistema. 

3.4.1. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 

3.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA ou do Banco do Brasil, devidamente 
justificada. 

3.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura Municipal ou 
ao Banco do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

3.7. O credenciamento da empresa participante e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.8. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

3.8.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso 
Identificado”. 

3.9. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.bb.com.br/
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propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meio de seu representante, 

não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.10. Caberá à empresa licitante 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. 

 

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas serão recebidas a partir das 09:00 do dia 23/03/2021 até as 08: 00 horas do 
dia 05/04/2021 e abertas na mesma data, a partir das 08:15 para fins de compatibilização com 
o edital. 

3.2. No dia 05/04/2021 às 08:30, terá início a sessão de disputa de preços. 

3.3. A licitante deverá encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
3.4. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor da proposta, 
expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, 
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste 
edital, em especiais fretes, tributos e encargos sociais. 
3.5. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados os demais 

esclarecimentos necessários ao perfeito detalhamento do objeto; e, ainda, as informações relativas 
à proposta apresentada. 
3.6. Serão desclassificadas as propostas de preços que comprovadamente cotarem objeto diverso 
daquele requerido nesta licitação ou as que desatendam às exigências deste edital. 

3.7. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 

 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
4.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances. 

 
 

5. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e dos 
valores consignados no registro de cada lance. 
5.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

5.3. Os lances serão ofertados pelo menor preço do lote. 

5.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 
5.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
5.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
5.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível. 
5.8. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso 
de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de MENOR PREÇO DO LOTE após o 
encerramento da etapa de lances. 

 

7. DA NEGOCIAÇÃO 
7.1. Encerrada a etapa de lances e o julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 
critério de julgamento. 

7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço devidamente 
readequada ao último lance via sistema no “Anexo” no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
úteis, contados da solicitação do Pregoeiro. 

9.1.2. Os documentos deverão ser remetidos por meio eletrônico no e-

mail:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com e deverão ser encaminhados digitalizados devidamente 
autenticadas em cartório físico ou eletrônico, respeitado o prazo informado no item 9.1, 
contados da solicitação do Pregoeiro. 

9.1.3. A licitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender à solicitação 

prevista neste item, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 
ofertado com o valor estimado, bem como sua adequação às especificações do objeto. 

8.2.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que se refere 
ao julgamento da melhor proposta. 

8.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 

8.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado. 
 

9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor PROPOSTA, 
proceder- se-á da seguinte forma: 
9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 
05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma 
última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, sendo aceita sua proposta, bem como 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste PREGÃO; 

9.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as LICITANTES 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita neste subitem, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste subitem, o sistema fará um 
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento 

da oferta final do desempate; 
9.2. Não havendo a adjudicação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da LICITANTE com PROPOSTA originalmente mais bem classificada se, após 
negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para contratação. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, deverá o licitante detentor da proposta com o 
menor preço, enviar imediatamente, via e-mail, a documentação de habilitação autenticada abaixo 

mailto:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
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citada, caso a documentação autenticada. Os documentos deverão ser remetidos por meio 

eletrônico  no e-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com e deverão ser encaminhados 
digitalizados devidamente autenticadas em cartório físico ou eletrônico, respeitado o prazo 
informado no item 9.1, contados da solicitação do Pregoeiro. Nesta mesma ocasião, também 
deverá ser remetida a proposta de preço (já contemplando os preços após os lances ofertados), 
com suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo seu representante legal. Na 
contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal. 

 
 

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser enviados para o seguinte endereço ELETRÔNICO: 

 
 

10.3. Para habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação: 

(a) Habilitação Jurídica. 

(b) Qualificação Técnica. 

(c) Regularidade Fiscal. 

(d) Qualificação Econômico-Financeira. 

(e) Regularidade Trabalhista. 

(f) Outros Documentos. 

 

11. Da Habilitação Jurídica: 

11.1. Registro comercial, no caso de empresário; 

11.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais. Havendo alterações ou consolidações, estas deverão 

acompanhar os demais documentos; 
11.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 

12. Da Qualificação Técnica: 
12.1. Pelo menos 01 (um) Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu objeto do 

presente certame. 
 

13. Da Regularidade Fiscal 

a) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da receita Federal; Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 
b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

     c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
d) Certidão Negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a inexistência 
de débitos junto ao Fundo de Garantia  por tempo de serviço - FGTS; instituídos por lei. Lei 8036 de 1990, 

Art. 27,a 
      

 

Licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com 

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia 

Pará  
Att.:PREGOEIRA Heloisa Mendes Sousa Francisco 

mailto:licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
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b) ALVARÁ de funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal sede da licitante, relativo ao 

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

presente licitação.  

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 
 

14-Da Qualificação Econômico-Financeira: 

14. 1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativos ao último 

exercício social exigível, e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que comprove a 
boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da apresentação da 
proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice geral de preços – disponibilidade 
interna – IGP – DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha a 
substituir. 

 
14.2 As empresas que utilizam a escrituração contábil digital (ECD), deverão apresentar o Balanço 

Patrimonial, do último exercício social exigível, acompanhado dos termos de abertura e encerramento 
(relatório gerado pelo SPED com status “Autenticado” acompanhado do termo de autenticação da 
Juta Comercial, e recibo de entrega do livro digital junto à Receita Federal. 

 
14.3Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n. 9.317/96 – Lei das Microempresas e das Empresas 

de Pequeno Porte, “Simples”, e alterações posteriores se houver: deverá apresentar fotocópia do livro 
diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticados na Junta 
Comercial, da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por fotocópia do 
balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial 

da sede ou do domicílio da licitante. 
 

14.3 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada LTDA, 

deverá ser mencionado o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e de 
encerramento, com a numeração do registro/autenticação na Junta Comercial, reservando-se á CPL 
o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de 
extração de parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas 
licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou 
autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante. 

 
14.4 Para as sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia registrada ou 

autenticadas na Junta Comercial ou por intermédio de publicação na imprensa, na forma da Lei. 
 

14.5 As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão apresentar 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial da 
sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, 

termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do representante 
legal da empresa e do contador. 

 
14.6 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

Nota Explicativa: a previsão do subitem acima decorre da 
disposição do Acórdão TCU nº 484-12-2007 – Plenário. Sobre a 
diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, 

referido acórdão esclarece que: “Por outro lado, não se 
confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele 
consiste em uma avaliação precária, cujo conteúdo não é 
definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla 
posterior e corresponde a um documento sem maiores efeitos 
jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento 

definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial no 
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curso do exercício. A figura do balanço intermediário deverá 

estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.” 
 
15 Somente será aceito o Balanço Patrimonial que estiver devidamente registrado na Junta 

Comercial ou órgão equivalente. 
 
16 Certidão junto ao Conselho Regional de Contabilidade – Certidão de Regularidade Profissional 

(CRP) do profissional responsável. Conforme Resolução CFC 871/00, art.1°, §único; art. 177 da Lei nº 

6.404/76, Resolução CFC N° 1.363/2011, art. 2° inciso VI, alterada pela Resolução CFC N° 1.402/12.   
 

16.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com validade de até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão 

 
17 Da Regularidade Trabalhista: 

17.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 

18 Outros Documentos: 

18.2 A licitante deverá enviar, sob pena de inabilitação: 

a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

b) declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666, de 

1993; 
18.3 Os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados conforme o 
item 9 e seus subitens, contados da solicitação do Pregoeiro, à Comissão Permanente de 
Licitação no endereço constante no preâmbulo. 
18.4 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

18.5 Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para 
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ. 
18.6 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica a regularidade fiscal 
deverá estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são emitidos somente 
em nome da matriz. 
18.7 As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim 
declaradas, na forma da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
18.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 

resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, na forma do art. 43, 

§ 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 2014; 

18.9 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do Contrato ou revogar a licitação. 
18.10 O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não 
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de 
abertura da presente licitação for superior a 90 (noventa) dias corridos. 

18.11 Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado. 

 

 

19 DO RECURSO 
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19.2 Após ser declarado o vencedor da disputa pelo Pregoeiro, a sessão pública permanecerá 

aberta por mais 24 (vinte e quatro) horas, quando qualquer licitante poderá manifestar sua 
intenção de recorrer, de forma motivada, mediante registro da síntese de suas razões em campo 
próprio do sistema; 
19.3 A manifestação a que se refere o subitem acima, deverá ser efetivada por meio do 
Botão Virtual “Intenção de Recurso”. O licitante deverá, então, juntar memoriais no prazo de 
03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento do prazo previsto no subitem 18.1, 
ficando os demais interessados, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 
19.4 A falta de manifestação tempestiva e motivada do licitante importará a preclusão do 
direito de recurso; 

19.5 Não serão conhecidos os recursos cujas petições não sejam apresentadas tempestivamente; 

19.6 Os recursos interpostos e as respectivas contrarrazões serão apreciados pelo pregoeiro, 
e após remetidos ao Prefeito; 
19.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

20 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

20.2 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito Municipal. 

20.3 A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal. 
 

21 DO PAGAMENTO 
21.2 O pagamento dar-se-á mediante depósito na conta corrente de titularidade do 

contratado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da após a liquidação da despesa atestada na 
Nota Fiscal, pelo Fiscal do Contrato, que dar-se-á com o recebimento definitivo que ocorrerá após 
a montagem do mobiliário. 
21.3 Para fins de pagamento, a empresa contratada deverá manter as condições da 
habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta à internet nos respectivos sites dos 

órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal; 
21.4 O Tribunal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.2 Garantido o exercício, no prazo de 5 (cinco) dias, do direito ao contraditório e à ampla 

defesa, fica o contratado sujeito às seguintes sanções administrativas, que poderão ser 
cumulativas: 

22.2.1 A inexecução total ou parcial do contrato, sujeita o contratado garantido o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, às seguintes sanções administrativas, que poderão 
ser cumulativas: 

22.2.2 advertência; 

22.2.3 multa de mora 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do contrato; 

22.2.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
22.2.5 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco)anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.. 

22.3 Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção administrativa cabível. 
22.4 Na hipótese da sanção prevista no item 21.1.5, será facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
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ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

22.5 As sanções previstas nos itens 21.1.3.e 21.1.4, poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

22.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
22.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
21.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

22.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 

23 DA REVOGAÇÃO E DA NULIDADE 

23.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta e, deve anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
23.3 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, induz a nulidade do 
contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.2 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer 

época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares 
que o pregoeiro porventura julgar necessários; 
24.3 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 

deste Edital e Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a 
regem; 
24.4 Havendo indício de combinação entre os licitantes, a Pregoeira  comunicará os fatos e 
tomara  as providências devidas. 
24.5 O pregoeiro poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das 

propostas e/ou da documentação, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou 
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seus Anexos, devendo os 
licitantes atender às solicitações no prazo estipulado, contado da convocação; 
24.6 Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste Edital. No caso de 
alteração em pontos essenciais deste Edital, dentro do prazo estabelecido para o início da 

abertura dos envelopes, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do 
texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade. 
24.7 A prefeitura Municipal de conceição do Araguaia não aceitará cobrança posterior de 

qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de 
abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na 
forma da Lei. Na hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma 
será devidamente considerada por ocasião do pagamento. Em nenhuma hipótese A Prefeitura 

Municipal aceitará arcar com responsabilidade solidária relativa a qualquer despesa não 
expressamente discriminada na proposta. Deverá ser considerada a quando da formulação da 
proposta, portanto, a legislação pertinente no Estado do Pará. 
24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normal. 
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Conceição do Araguaia-PA, 23 de março de 2021. 
 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Pregoeira 
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                                                                          Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

1.1. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A INSTALAÇÃO DA 

ACADEMIA AO AR LIVRE. ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA, COM A ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

A fim de resgatar a inclusão social, o entretenimento, além de diversos benefícios, transformando os 

locais públicos mais bonitos e atrativos ajudando a construir uma sociedade com hábitos saudáveis, autoestima, 

qualidade de vida e despertando a consciência de que o melhor tratamento é a prevenção, faz-se necessária a 

aquisição e instalação de equipamentos para Academia ao ar livre neste município. Para contribuir ainda mais na 

prática de esporte e lazer ao ar livre proporcionando melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, 

promovendo uma melhoria no atendimento à população, atendendo a todas as faixas etárias, estimulando o 

convívio social saudável e a inclusão social, nos termos das Leis 8.666/93, 10520/2002 e Decretos 3555/2000. 

 

2.1. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 

 

 

Item Equipamento Quantidade 

01 

Abdominal duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox. Altura: 0,52m compr.: 1,97m 

Largura: 1,80m 

02 

02 

Barra horizontal dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) colunas fabricadas em tubo retangular de aço 

inoxidável polido secção 100x50x1.5mm e tubo redondo de aço 

inoxidável polido diâmetro de 1.1/2”, espessura da parede de 

1.5mm. Dimensões : Maior com altura de 2.460mm, menor 

com altura de 2.180mm e largura total de 2.100mm  

01 

03 

Espaldar/ Barra fixa – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade)  tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox. Altura: 2,40m Compr.: 3,50m 

Largura: 0,25m  

01 

04 

Agachamento duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aproximadas: Altura: 1,60m Compr.: 

1,60m Largura: 0,40m 

01 

05 

Elíptico duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade ) 

em tubos de aço inox e chapas de aço inox de 2,5 a 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox.: Altura: 1,40m Compr.: 

01 
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1,20m Largura: 0,90m  

06 

Simulador de esqui duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 1′ ½ x 

3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox trefilado 2′ x 

5,50 mm. Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 mm para ponto de 

fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. 

Dimens~es aproximadas: Altura: 1,40m  

Compr.: 1,20m  Largura: 0,90m 

01 

07 

Roda dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) Com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 

mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para 

chapa de apoio de pé. Dimensões aprox:Altura: 1,85m Compr.: 

0,80m.  Largura: 0,80m  

01 

08 

Roda 45 Graus dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm]. Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 

mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para 

chapa de apoio de pé. Dimensões aprox.: Altura: 1,45m 

Largura: 1,40m Comprimento: 1,00m 

01 

09 

Simulador de caminhada – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 2′ x 2 

mm; 1′ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço inox de no mínimo 4,75 para 

ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de 

pé. Dimensões aproximadas: Altura: 1,22m Compr.: 1,71m Largura: 

0,81m 

01 

10 

Twister duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade) 

com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 2′ x 2 mm; 1′ ½ x 

3 mm; 1′ ½ x 1,50 mm; 1′ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2′ ½ 

x ¼’; 3/16′ x 1 ¼’. Tubo de aço inox trefilado 2′ x 5,50 mm .Chapas 

de aço inox de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do 

equipamento e 2 mm. Dimensões aproximadas Altura: 1,25m 

Compr.: 1,50m Largura: 0,60m  

01 

11 

Peitoral duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm]. Metalão de no mínimo 30 mm x 50 

mm x 2 mm, Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 mm para 

ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio 

de pé .Dimensões aproximadas:  Altura: 1,37m Compr.: 1,87m  
Largura: 0,60m 

01 

12 Leg press duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade) 01 
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com tubos de aço inox de no mínimo 4′ x 3 mm; 3′ ½ x 3,75; 2′ x 2 

mm; 2′ x 3 mm; Chapas de aço inox de no mínimo 4,75 mm para 

reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto 

com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 

arredondadas .Dimensões aproximadas1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 

0,50m  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

3.1. O proponente vencedor deverá entregar os materiais de forma ÚNICA, conforme solicitação da Prefeitura 

Municipal, nos locais indicados pela Prefeitura, mediante a solicitação do responsável, sendo que todos os custos 

relativos a entrega será do proponente vencedor. 

3.2. A entrega/troca que for solicitada pelo responsável, deverá ocorrer no prazo máximo 07 dias úteis, a partir 

da solicitação sendo que a entrega será conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Conceição do 

Araguaia-PA. 

3.3. O objeto do contrato, deverá ser fornecido conforme às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e etc - 

atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pelo poder legislativo deste Município. 

3.4. Os materiais deverão ser fornecidos de forma ÚNICA, a partir da assinatura do contrato licitado e contratado. 

3.5. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, e ainda 

conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 

3.6. O servidor responsável indicado como representante do Executivo, para o acompanhamento e fiscalização do 

Contrato será designado pela Secretaria Municipal de Turismo, esporte e lazer. 

3.7. A entrega está condicionada a análise de amostras, que serão analisadas e aprovadas pelo fiscal do contrato. 

 

4. DA ADJUDICAÇÃO 

4.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pela Pregoeira no final da sessão registrada em ata. 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO 

5.1. A homologação desta licitação será feita pelo ordenador de despesas, após recebimento do processo 

concluído pela Pregoeira.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Uma vez notificada de que o Poder Executivo Municipal efetivará a contratação, a empresa contratada deverá 

comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo. 

6.2. Responder pelos danos causados diretamente ao Executivo Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, quando da entrega dos materiais licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Executivo Municipal; 

6.2.1. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por seus 

empregados durante a entrega dos materiais licitados; 

6.2.2. Zelar pela perfeita entrega dos materiais licitados contratados, devendo as falhas que porventura venham a 

ocorrer serem sanadas em até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação; 

6.2.3. Entregar os Materiais licitados de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
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6.2.4. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos materiais licitados, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz; 

6.2.5. Entrega dos materiais contratados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem; 

6.2.6. Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto pela contratante, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário; 

6.2.7. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

Edital; 

6.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo mediante prévia e 

expressa autorização da contratante; 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Uma vez decidida a contratação, o Executivo Municipal obriga-se a: 

7.1. Convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação, assinar o termo de contrato conforme minuta constante deste termo; 

7.2. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para entrega dos materiais 

licitados referentes ao objeto, quando necessário; 

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada; 

7.4. Assegurar-se das boas condições dos materiais licitados, verificando sempre a sua qualidade; 

7.5. Fiscalizar, através do Chefe da Diretoria de Compras, o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa 

contratada, inclusive quanto à continuidade da entrega dos materiais licitados que, ressalvados os casos de força 

maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal, não deva ser interrompida; 

7.6. Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos materiais solicitados, à exigência de condições 

estabelecidas neste termo e à proposta de aplicação de sanções; 

7.7. Efetuar pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

 

8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 
8.1. A vigência terá início a partir da assinatura do contrato em sistema de registro de preços.  

 

9. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

9.1.O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 

8.666/93; 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, 

não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 

CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial 

e/ou extrajudicial. 

9.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde 

que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 

78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou 

indenização. 

 

10. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 
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10.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, salvo exceção prevista no § 2° do art. 65 consoante a redação dada pela Lei n° 

9.648/98.   

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1. A despesa com o presente contrato correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude.  

Programa:07.07.07.27.812.0721.2.148.4.4.90.52.00                     Fonte: 10010000 

 

12. DO PAGAMENTO  

12.1. O pagamento será efetuado em parcela única em moeda corrente, através de transferência Bancária, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura apresentada, 

desde que os produtos estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo 

imputável à empresa contratada. 

12.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da 

respectiva Ordem Bancária e número do contrato. 

12.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser 

aplicadas. Sendo a empresa contratada isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou 

de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do 

comprovante respectivo. 

 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora calculada sobre o 

valor proporcional ao bem integrante do respectivo item não prestado ou cumprido, sem prejuízo das demais 

sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte: 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do bem em atraso, 

limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Executivo.  

13.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste termo, o Poder Executivo Municipal 

poderá, garantida a prévia defesa da empresa contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, 

aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções. 

a) advertência por escrito, quando a contratada deixar de atender determinações necessárias à 

regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério do Executivo Municipal; 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor da nota de 

empenho; 

13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da Prefeitura Municipal, via depósito 
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identificado, com código fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal, dentro do 

prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

13.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do 

pagamento efetuado pelo Executivo Municipal. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. A participação neste contrato implica plena aceitação dos termos e condições deste termo e seus anexos, 

bem como das normas administrativas vigentes; 

14.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade; 

14.3. A responsável pelo contrato poderá, no interesse do Executivo Municipal, relevar omissões puramente 

formais no orçamento apresentado pela empresa, desde que não comprometam a lisura do contrato; 

14.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo Executivo Municipal, nos casos de força 

maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a empresa contratada; 

14.5. O Município de Conceição do Araguaia-PA reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente o processo 

de contratação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às empresas o direito de 

indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

14.6. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova; 

14.7. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo fiscal do contrato, de acordo com o que reza os Decretos 

nº 3.555/2000 e 3.693/2000 e, subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações; 

14.8. É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos 

da presente contratação. 

 

 Conceição do Araguaia-PA, XXXX de XXXXXZ de 2021. 

 

 

 

 

Erika Denis Cruz da Silva  

Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Juventude. 

Portaria Nº 004/2021 
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                                                         A N E X O II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante) doravante denominada (Licitante), para fins do disposto no 
subitem 4.1.9 alinha “c” do Edital nº 001/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, 
que: 

 
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 001/2021, Item(s) ____, foi elaborada de 
maneira independente pela (identificar a empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Eletrônico n° 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico n° 001/2021 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 
001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 001/2021quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 001/2021não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 001/2021antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 001/2021não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Secretaria 

Municipal de Turismo esporte e juventude antes da abertura oficial das propostas; e 
 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2020, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 
o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  
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A N E X O III 
Descrição dos itens 

   Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta (modelo) 
 

A 

Pregoeira da Prefeitura  Municipal de Conceição do Araguaia – PA  – Na sala da Comissão 
Permanente de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145. 
CEP: 68.540-000 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: 
Nome Fantasia:  

Endereço:                                         
No. do CNPJ:                                        No. da Inscrição Estadual:                           No. da Inscrição 
Municipal: 
Telefone:                                                                                Fax:  
E-mail: 
Conta Bancária nº                     Banco:                     Agência: 

Nome para Contato:     Fone/Fax: 
 
Prezado Senhor, 
 

Apresentamos nossa proposta para Aquisição e instalação de equipamentos para 

academia ao ar livre no Municipio de Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio 

da cidadania nº 894590/2019, condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento e no Termo de Referência – Anexo I, em conformidade com as especificações 

contidas no Processo Licitatório nº 706/2021, no Edital do Pregão Eletrônico n° 001/2021 e seus Anexos, a 

qual integra este instrumento, independente de transcrição. 

  Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 
EDITAL DO Pregão Eletrônico n° 001/2021, bem como verificamos todas as especificações nele 
exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  
  Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, 
inclusive em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre 
os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último, bem como qualquer despesa relativa 
à realização integral do seu objeto. 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 
 

 

Item Equipamento Quantidade 

01 

Abdominal duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox. Altura: 0,52m compr.: 1,97m 

Largura: 1,80m 

02 

02 

Barra horizontal dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) colunas fabricadas em tubo retangular de aço 

inoxidável polido secção 100x50x1.5mm e tubo redondo de aço 

01 
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inoxidável polido diâmetro de 1.1/2”, espessura da parede de 

1.5mm. Dimensões : Maior com altura de 2.460mm, menor 

com altura de 2.180mm e largura total de 2.100mm  

03 

Espaldar/ Barra fixa – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade)  tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox. Altura: 2,40m Compr.: 3,50m 

Largura: 0,25m  

01 

04 

Agachamento duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox e chapas de aço inox de 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aproximadas: Altura: 1,60m Compr.: 

1,60m Largura: 0,40m 

01 

05 

Elíptico duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade ) 

em tubos de aço inox e chapas de aço inox de 2,5 a 3 mm para 

reforço de estrutura. Dimensões aprox.: Altura: 1,40m Compr.: 

1,20m Largura: 0,90m  

01 

06 

Simulador de esqui duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 1′ ½ x 

3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox trefilado 2′ x 

5,50 mm. Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 mm para ponto de 

fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. 

Dimens~es aproximadas: Altura: 1,40m  

Compr.: 1,20m  Largura: 0,90m 

01 

07 

Roda dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) Com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 

mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para 

chapa de apoio de pé. Dimensões aprox:Altura: 1,85m Compr.: 

0,80m.  Largura: 0,80m  

01 

08 

Roda 45 Graus dupla – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm]. Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 

mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para 

chapa de apoio de pé. Dimensões aprox.: Altura: 1,45m 

Largura: 1,40m Comprimento: 1,00m 

01 

09 

Simulador de caminhada – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 2′ x 2 

mm; 1′ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço inox de no mínimo 4,75 para 

ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de 

pé. Dimensões aproximadas: Altura: 1,22m Compr.: 1,71m Largura: 

0,81m 

01 

10 
Twister duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade) 

com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 2′ x 2 mm; 1′ ½ x 
01 
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3 mm; 1′ ½ x 1,50 mm; 1′ x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2′ ½ 

x ¼’; 3/16′ x 1 ¼’. Tubo de aço inox trefilado 2′ x 5,50 mm .Chapas 

de aço inox de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do 

equipamento e 2 mm. Dimensões aproximadas Altura: 1,25m 

Compr.: 1,50m Largura: 0,60m  

11 

Peitoral duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta 

densidade) com tubos de aço inox de no mínimo 2′ ½ x 2 mm; 

1′ ½ x 3 mm; 1′ ½ x 1.50 mm; 1′ x 2,00 mm. Tubo de aço inox 

trefilado 2′ x 5,50 mm]. Metalão de no mínimo 30 mm x 50 

mm x 2 mm, Chapa de aço inox de no mínimo 4.75 mm para 

ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio 

de pé .Dimensões aproximadas:  Altura: 1,37m Compr.: 1,87m  
Largura: 0,60m 

01 

12 

Leg press duplo – Aço inox 304 PAD (polietileno de alta densidade) 

com tubos de aço inox de no mínimo 4′ x 3 mm; 3′ ½ x 3,75; 2′ x 2 

mm; 2′ x 3 mm; Chapas de aço inox de no mínimo 4,75 mm para 

reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto 

com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 

arredondadas .Dimensões aproximadas1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 

0,50m  

01 

 
 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 
 

PRAZO DE FORNECIMENTO: As entregas e instalação  deverão  ser efetuada no prazo de 7 (sete) dias  e 
será conforme as exigências do termo de referencia  e informações do servidor municipal responsável, o 
disposto nas cláusulas contratuais , após a assinatura e publicação da mesma.  
 
A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, deverá ocorrer de forma imediata, a partir 
da solicitação da secretaria solicitante, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

 
Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com 

o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2021. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do presente formulário. 
OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA 
PROPOSTA.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
A N E X O  IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, 
INC. XXXIII DA CF. 

 
A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 

Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 
Conceição do Araguaia - PA. 
 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 

condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 
de Referência – Anexo I. 

 
A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição Estadual nº _____, com 
sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº 

_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, DECLARA, para fins de participação do 
Pregão Eletrônico n° 001/2021, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
determina a Constituição Federal. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 

o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
A N E X O V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 

 
A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 

Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 
Conceição do Araguaia - PA. 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 
condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 

de Referência – Anexo I. 
                   A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________ Inscrição 
Estadual nº _______________________, com sede na ________________________, por intermédio do seu 
representante o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro 
Geral nº _________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e domiciliado na 
__________________, Cidade-UF, 

DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n° 001/2021-SRP, não existirem fatos 
supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem 
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Secretaria Municipal de Turismo esporte e juventude ou de qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, 
Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a 
esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato desta licitação e de contratos dela provenientes, bem 

como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo 
período. 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 
o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
A N E X O VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 

Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 
Conceição do Araguaia - PA. 
 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 

condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 
de Referência – Anexo. 
Prezado Senhor, 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no CNPJ 
sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante 
legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado 

à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 
DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão Eletrônico n° 001/2021 e 
para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 
17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital. 
Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL DO 
PREGÃO ELETRÔNICO retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não 

havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte. 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2020, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 

o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
A N E X O VII 

 
                                 DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 
 

A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 

Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 
Conceição do Araguaia - PA. 
 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 

condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 
de Referência – Anexo I. 
 

 
(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, 
declara, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócio, que não sejam empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 
Administração Pública, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral o por afinidade, ate o terceiro grau, e por afinidade ate segundo grau e que a  empresa 
não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada, na forma do art. 

9º, inciso III da Lei 8.666/93. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_____________________, em _____ de _____________de 2021. 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 
.  

 
 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico nº 0ox/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 
o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 
Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 

Conceição do Araguaia - PA. 

 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 
condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 
de Referência – Anexo I. 

 
DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Eletrônico n° 001/2021, na 

qualidade de proponente que:  
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos “equipamentos para 

academia ao ar livre” caso se façam necessárias;  
Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de 

alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como, ao 
Edital do Pregão Eletrônico n° 001/2021; 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2021. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 

o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

                    CEP: 68.540-000               Conceição do Araguaia-PA  

  

 

 
ANEXO IX   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão Pública de 

Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 68540-000 Município de 

Conceição do Araguaia - PA. 
Pregão Eletrônico n° 001/2021 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre no Municipio de 
Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  ministerio da cidadania nº 894590/2019, 
condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo 
de Referência – Anexo I. 

 
A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 
Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, 
nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 
 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida 
pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o 

tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, 
para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Pregão Eletrônico e participação do referido certame; 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 

( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, 
de 14.12.2006. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 
( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de 
eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso 
seja declarada vencedora do certame. Por ser verdade, firmo a presente declaração.Cidade-Estado, _____ de 
_________________ de 2020. 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 
Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá consta 

o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO X 

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1 - DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: EST: 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

CEP: TEL (XX) FAX (XX) 

E-MAIL:  

BANCO : AG: C/C: 

NOME P/CONTATO: 

2 – DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.  
NOME: 
QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço residencial, n° do 
documento de identidade, n° do CPF, e-mail, telefone) 

Na qualidade de: (Representante legal ou procurador)  
1) Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, constante dos documentos 
de habilitação já existentes no processo;  

2) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com firma reconhecida 
do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para formalização do contrato, 

acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, se o 

mesmo não estiver constando do processo.  
3) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao Pregão 

Eletrônico n° 001/2021, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente formulário, que deverá 
consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente.  
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ANEXO XI 

 

CONTRATO Nº XXXX/2021. 

PROCESSO: 706/2021 

 
CONTRATO PARA  AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME CONVENIO COM O  

MINISTERIO DA CIDADANIA Nº 894590/2019, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I. 

 
O Município de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro 

na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, TV Vereadora Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.070.404/0001-75, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e 

Juventude de Conceição do Araguaia-PA doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado 

pelo Sr. Prefeito Municipal, Jair Lopes Martins, brasileiro, casado,  C.I. Nº 2171.49  SSP- DF, portador do 

C.P.F. nº 318.553.182 residente na Rua, Inocêncio Costa n° 2024 Setor Universitário, Cidade Conceição do 

Araguaia - PA, e por outro lado, o(a) A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aqui representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Incrito no CPF(MF) N° 

XXXXXXXXXXXXXX e RG n° XXXXX SSP/XX, residente e domiciliado à, XXXXX, doravante denominado 

CONTRATADO, tendo em vista o contido no Processo Administrativo 706/2021, referente ao Pregão 

Eletronico nº 001/2021, considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520 de 

17 de julho de 2002, subsidiariamente Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas 

alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelas disposições fixadas nesse Edital e 

Anexos, têm justos e contratados entre si a aquisição  de equipamentos para academia ao ar livre,  

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO - A presente contratação decorre do processo licitatório 
licitação realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021, constante nos autos do Processo 
Administrativo 706/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

2.1 O presente contrato tem por objeto a Aquisição e instalação de equipamentos para 
academia ao ar livre no Municipio de Conceição do Araguaia, conforme convenio com o  

ministerio da cidadania nº 894590/2019, condições, especificações, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência – Anexo I. 

 
2.2 O proponente vencedor deverá entregar os materiais de forma ÚNICA, conforme solicitação da Prefeitura 

Municipal, nos locais indicados pela Prefeitura, mediante a solicitação do responsável, sendo que todos os 
custos relativos a entrega será do proponente vencedor. 
2.2. A entrega/troca que for solicitada pelo responsável, deverá ocorrer no prazo máximo 07 dias úteis, a 
partir da solicitação sendo que a entrega será conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Conceição 
do Araguaia-PA. 
2.3. O objeto do contrato, deverá ser fornecido conforme às exigências de qualidade, observados os padrões 
e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO e etc - 

atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pelo poder legislativo deste 
Município. 
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2.4. Os materiais deverão ser fornecidos de forma ÚNICA, a partir da assinatura do contrato licitado e 
contratado. 
2.5. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no contrato, e ainda 
conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 
2.6. O servidor responsável indicado como representante do Executivo, para o acompanhamento e 
fiscalização do Contrato será designado pela Secretaria Municipal de Turismo, esporte e lazer. 

2 .7. A entrega está condicionada a análise de amostras, que serão analisadas e aprovadas pelo fiscal do 

contrato 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do contrato é de RXXXXXXXXXXXX). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E GARANTIA 

4.1. O prazo de vigência deste contrato será ate  31/12/2021, contados a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo . 

4.2. Os Equipamentos  devem possuir garantia do Fabricante e da instalação  por um período de no 

mínimo 1 (um ) anos, devendo, os mesmos, manterem seus desempenhos iniciais. 

4.3. A garantia incluirá a prestação de serviços de assistência técnica, quando necessário, tudo sem 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A despesa com o presente contrato correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
Origem: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude.  

Programa:07.07.07.27.812.0721.2.148.4.4.90.52.00                     Fonte: 10010000 

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de transferência Bancária, no 
prazo máximo de 30 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota Fiscal/Fatura apresentada, 
desde que os produtos estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator 

impeditivo imputável à empresa contratada. 

6.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da 
respectiva Ordem Bancária e número do contrato. 

6.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente vierem a ser 
aplicadas. Sendo a empresa contratada isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, 

taxa ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do 
comprovante respectivo. 

 
CLÁUSULA SETIMA – DOS DEVERES E DIREITOS DA CONTRATANTE 

Uma vez decidida a contratação, o Executivo Municipal obriga-se a: 
7.1. Convocar a licitante vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação, assinar o termo de contrato conforme minuta constante deste termo; 
7.2. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para entrega dos materiais 

licitados referentes ao objeto, quando necessário; 
7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada; 
7.4. Assegurar-se das boas condições dos materiais licitados, verificando sempre a sua qualidade; 
7.5. Fiscalizar, através do Chefe da Diretoria de Compras, o cumprimento das obrigações assumidas pela 
empresa contratada, inclusive quanto à continuidade da entrega dos materiais licitados que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal, não deva ser interrompida; 
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7.6. Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato, em 
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos materiais solicitados, à exigência de condições 
estabelecidas neste termo e à proposta de aplicação de sanções; 
7.7. Efetuar pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DEVERES E DIREITOS DA CONTRATADA: 

8.1. Obriga-se a Contratada: 

a Uma vez notificada de que o Poder Executivo Municipal efetivará a contratação, a empresa contratada 

deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o termo de contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo. 
8.2. Uma vez contratada, deverá colocar à disposição do Contratante imediatamente os serviços de hotelaria, 
fornecendo-os de acordo com o especificado no Termo de Referência e ainda: 
8.2.1. Responder pelos danos causados diretamente ao Executivo Municipal ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, quando da entrega dos materiais licitados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Executivo Municipal; 

8.2.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por seus 
empregados durante a entrega dos materiais licitados; 
8.2.3. Zelar pela perfeita entrega dos materiais licitados contratados, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 07 (Sete ) dias, a contar da notificação; 
8.2.4. Entregar os Materiais licitados de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância 
das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

8.2.5. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos materiais licitados, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz; 

8.2.6. Entrega dos materiais contratados de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem; 
8.2.7. Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto pela contratante, para representá-la 
administrativamente sempre que for necessário; 
8.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Edital; 
8.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da contratante; 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 
8.666/93; 

d. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) 
dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 
e. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao 
CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial. 

9.3 Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde 
que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os 
artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de 
reclamações ou indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO: 
O extrato do presente contrato será publicado Diário Oficial da união , em até 20 (vinte) dias contados 

do 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura, nos temos do art. 61, Parágrafo único, da Lei nº. 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – FORO: 
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As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Araguaia Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes do presente ajuste, prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. Lavra- se o presente Contrato em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas para que produza os necessários efeitos jurídico-legais 

 

Conceição do Araguaia-PA , de de 2021. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

Jair Lopes Martins  
Prefeito municipal  
 CONTRATANTE 

 
 
 
 

 
 

                                            Sec. Municipal de turismo, esporte e Juventude 
Erika Denis Cruz da Silva 

CONTRATANTE/ÓRGÃO GERENCIADOR 
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CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1 -........................................................ 2 - ....................................................... 

CPF: CPF: 

 
 
 

 


