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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2020-021-PMJ 

 
O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, regido pela Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º 10.520 de 17 de julho 
de 2002 que, para tal estará recebendo até às 09:00 horas do dia 11 de Dezembro de 2020, na  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUNDÁ – sede, os envelopes contendo a documentação e proposta referentes ao presente Edital. Caso o pregão não se 
realize nesta data em virtude de a mesma recair em feriado, ou dia declarado por qualquer motivo não útil, ou por sobreposição 
de compromissos do pregoeiro, a sessão de abertura realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 
para o qual todos os licitantes estão convidados, independentemente de nova publicação ou aviso, podendo ser os envelopes 
entregues até as 16:00 horas do novo dia marcado. 

 

  01 – OBJETO 
 

1.1 - A presente Licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS EXCLUSIVOS E ESPECIFICADOS, INCLUSIVE FOLHA DE PAGAMENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIAS VINCULADAS, em 
conformidade com a Lei n. 10520/02, 8666 e ainda ADI-STF de número 3.578-9 e parecer do Tesouro Nacional, incluindo os 
seguintes serviços: 

 

a) efetuar o pagamento dos servidores municipais ativos e inativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, em 
número aproximado de 1223, (mil duzentos e vinte e três) servidores, com valor bruto total aproximado de R$ 5.835.442,86 
(cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), e ainda os 
fornecedores, tendo como base o mês de referência outubro de 2020, podendo variar para mais ou para menos, sendo que a 
aludida prestação de serviços se iniciará em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, respeitadas as diligências 
administrativas e técnico-operacionais, salientando que a instituição vencedora será também responsável pelo pagamento da 
folha de pagamento do próximo mês de referência ao início dos trabalhos, inclusive décimo terceiro salário, se for o caso, bem 
como empréstimos consignados aos servidores municipais. 

 

b) manter ou instalar posto de atendimento bancário (PAB) ou agência na sede do município, com área não inferior a 60 metros 
quadrados, com no mínimo 02 (dois) caixas de atendimento, 01 (um) Gerente de negócios e 02(dois) Escriturários; 

 

c.) caso a instituição vencedora do certame e assim contratada já mantenha no município agência ou posto de atendimento com 
as exigências deste Edital, estará dispensada de instalar nova estrutura para prestação dos serviços; 

 

1.2 não faz parte do objeto do presente certame as transferências financeiras legais constitucionais de livre movimentação, 
inclusive provenientes de convênios, nem mesmo a administração de disponibilidades financeiras de livre movimentação do 
Município, conforme orientação do Tesouro Nacional; 

 

1.3 A instituição financeira selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços referidos nas alíneas anteriores; 
 

   2 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

 

2.1 – A instituição selecionada deverá ter sistema informatizado compatível com o da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ, para que todas as operações sejam processadas por meio eletrônico on-line. (todas as despesas de adaptação, se 
necessárias, ocorrerão por conta da instituição financeira vencedora); 

 

2.2 –Aa instituição financeira deve apoiar a inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores municipais; 

 

2.3 – A instituição financeira deverá oferecer aos servidores municipais gratuitamente, uma cesta de serviços compreendendo 
no mínimo os seguintes produtos /serviços, para se adequar às regulamentações da Resolução 3424/06 do BACEN: 
a) abertura de conta corrente; 
b) manutenção de conta corrente; 
c) 1 (um) extrato mensal; 
d) 1 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico; 
e) renovação de cadastro; 

f) fornecimento e manutenção de cartão de débito e talonário de cheques; 
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2.3.1 – tarifas outras por outros serviços oferecidos pelo banco deverão ser negociadas diretamente com os servidores e demais 
titulares das contas abertas em virtude da presente contratação, sem ingerência da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ, inclusive para créditos consignados; 

 

2.4 – será disponibilizada aos servidores a possibilidade de transferência dos valores depositados, para outra conta bancária de 
outra instituição financeira, sem cobrança de tarifa, ficando a critério do servidor, optar pela transferência para outra conta 
bancária; 

 

2.5 – Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores municipais, nos termos deste edital, serão os valores 
líquidos das folhas de pagamento mensal, décimo terceiro salários, férias, e demais créditos originários da relação de emprego 
entre o servidor e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 

 

2.6 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ enviará relação nominal dos servidores contendo os dados desejados pelo 
licitante, com antecedência de dois dia úteis, data do crédito, no caso de pagamento mensal; 

 

2.7 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ determinará a data do crédito, disponibilizando os recursos financeiros 
com antecedência mínima de um dia; 

 

2.8 – VALOR BRUTO DA FOLHA 
Valor da folha de pagamento (base mês de agosto/2020) 
Valor dos proventos brutos mensais: R$ 5.835.442,86 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e 

dois reais e oitenta e seis centavos); 
 
PIRÂMIDE SALARIAL 

 

Faixa Salarial 

(R$/Mês) 

ATIVOS 
CONCURSADOS 

POR FUNDO 

FMAS FME FMMA FMS PMJ Total 

De R$ 1000,01 a R$ 
2.000,00 

30 240 3 72 136 481 

De R$ 2.000,01 a R$ 
3.000,00 

4 65 1 167 51 288 

De 3.000,01 a R$ 
4.000,00 

- 77 - 17 7 101 

De 4.000,01 a R$ 
5.000,00 

- 109 - 7 1 117 

De R$ 5.000,01 a R$ 

6.000,00 
- 177 - 9 1 187 

De R$ 6.000,01 a R$ 
7.000,00 

- 23 1 6 - 30 

De R$ 7.000,01 a R$ 
8.000,00 

- 3 - 5 - 8 

Acima de R$ 
8.000,01 

- 2 - 8 1 11 

TOTAL 34 696 5 291 197 1223 

 

3 – DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ não permitirá o uso de prédio público municipal, para prestação dos 
serviços aqui licitados e instalação/manutenção da unidade de atendimento do selecionado (PAB ou agência). 

 

3.1 – toda a estrutura e montagem destinada a instalação ou manutenção do atendimento bancário e de atendimento eletrônico, 
ocorrerá por conta da permissionária, sendo que os projetos deverão ser aprovados pela assessoria de engenharia e 
Superintendência municipal de obras, em caso de novas edificações; 
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3.2 – Constatadas quaisquer irregularidades na execução das estruturas, a permissionária se obriga a saná-la imediatamente; 
 

3.3 – Não será permitida nenhuma atividade distinta ou estranha ao objeto desta licitação, no local destinado ao funcionamento 
do posto de atendimento bancário e de atendimento eletrônico, sendo vedadas as suas cessões ou transferências sem 
autorização expressa do permitente; 

 

      4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

4.1 - A Proposta e os Documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados na Prefeitura Municipal, no horário supra 
indicado, salvo exceção constante no preâmbulo acima, em dois envelopes lacrados, denominados, respectivamente de n.º 01 – 
PROPOSTA e N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

 

4.2 - Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis, com a seguinte inscrição: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2020-021-PMJ; E, 
DENOMINAÇÃO DO ENVELOPE: (N.º 01 – PROPOSTA; N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO). 

 

      5 – CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – O Credenciamento dar-se-á até às ------- horas do dia ---- de ----------- de 2020, mediante apresentação de  documento 
que comprove a existência dos necessários poderes para representar o licitante interessado, formular propostas verbais e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para 
conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento. 

 

5.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes Proposta e Documentação. 
 

5.3 – O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 

No caso do representante ser sócio ou diretor da empresa, o mesmo deverá apresentar o Ato Constitutivo, Contrato Social, e se 
houver as alterações contratuais ou Estatuto da mesma ou mesmo ata de eleição dos diretores. Caso e o representante não seja 
sócio ou diretor, o seu credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma 
reconhecida do outorgante. 

 

5.4 – O não credenciamento de representante legal impede o licitante de participar somente da fase de lances, podendo 
continuar no certame com a proposta escrita; 

 

5.5 – Cada credenciado poderá representar somente um licitante, sendo vedada a representação simultânea de dois ou mais 
licitantes; 

 

5.6 – Neste ato de Credenciamento, deverá também ser entregue neste ato a Declaração a que se refere o Anexo IV; 
 

5.7 – O Credenciamento também será obrigatório para manifestação em sessão de julgamento, inclusive para manifestar 
interesse em recorrer, sob pena de ser o licitante interessado sem representante credenciado ser intimado do julgamento e dos 
atos acontecidos pela forma da Lei 8666/93; 

 

  06 – DA PROPOSTA 
 

6.1 – A Proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste Edital, não sendo considerada aquela que apresentar 
divergências com o objeto da licitação ou fizer referência a propostas de concorrentes, implicando na sua imediata rejeição. 

 

6.2 – A Proposta deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas neste Edital, que atendam ao objeto da 
licitação, seus preços unitários em algarismos;. 

 

6.3 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via de igual teor, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
assinada pelo representante legal da empresa, devendo constar as seguintes informações: 

 

6.3.1 - Razão Social da empresa, endereços e n.º do CNPJ da proponente, e ainda distância do estabelecimento à sede 
municipal; 
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6.3.2 – Valor ofertado discriminado, em moeda corrente nacional, sendo admitidas até 02 (duas) casas decimais a 

6.3.3 pós a vírgula, sendo que a proposta mínima de repasse é de R$ 2.917.721,43 (dois milhões, novecentos e dezessete mil, 

setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), 
 

6.3.4 – O valor da proposta deverá ser recolhido aos cofres da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato de prestação de serviços, em uma única parcela, em conta indicada pela 
Secretaria de Finanças; 

 

6.3 – Será desclassificada a proposta em desconformidade com as diretrizes e especificações elencadas neste Edital, ou cujo 
preço seja abaixo da estimativa prévia municipal; 

 

6.3.5 – O critério de disputa entre os licitantes será o valor da proposta escrita apresentada e lances verbais nunca inferiores a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, durante a fase adequada da sessão pública; 

 

6.5 – a Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes 
propostas. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á do dia de vencimento. 

 

6.6 – A não indicação de prazos na proposta significa que a licitante está aceitando os prazos previstos em lei e neste edital; 
 

  07 – DA ACEITAÇÃO TÁCITA 

 

07 – Uma vez abertas as propostas não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou alternativas nas 
condições/especificações estipuladas e nem desistências; não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas, 
emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvadas; 

 

7.1 - A apresentação de proposta pela licitante pressupõe a aceitação tácita de todas as condições do presente edital; 
 

  08 – DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 – A Documentação deverá ser apresentada no ENVELOPE N.º 02, em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada em 
cartório, ou na forma da Lei 8666/93, devendo constar os seguintes documentos de habilitação: 

 

8.1.1 – Declaração da licitante de cumprimento ao Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do 
Anexo II), assinada por representante legal da Empresa. 

 

8.1.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica 

 

I Registro comercial, no caso de empresa individual 
 

II Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, em vigor devidamente registrado no órgão competente, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores 

 

III Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício 
 

IV Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.3 - A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista 
 

I Inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II Alvará de Licença de Localização e Funcionamento. 

III Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

IV Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do Licitante (Se o domicílio for Pará, 

apresentar Certidão Negativa de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza não Tributária); 
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V Certidão Negativa de Tributos Municipais, da sede da empresa licitante; 
 

VI Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
 

VII Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943.” (NR) 

8.1.4 - A documentação relativa à qualificação técnica 
 

I Declaração de que o Licitante recebeu os documentos relativos à presente licitação (protocloro de entrega do edital e anexos) 
 

8.1.5 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
 

I Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo foro da sede do licitante. 
 

II 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 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 

 

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
 

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 

- publicados em Diário Oficial; 
 

- publicados em jornal de grande circulação; 
 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

2) sociedades limitada (LTDA): 
 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 

 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 

 

4) sociedade criada no exercício em curso: 
 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 

 

a) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com a Certidão de Regularidade Profissional do 

Conselho Regional de Contabilidade. 
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8.2 – Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, ou cópia autenticada na forma da Lei 8666/93. 
 

8.3 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto será devolvido para a empresa, no final da sessão. 
 

8.4 – não serão aceitos documentos apresentados via fac-símile; 
 

8.5 – Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento da 
empresa matriz/filial deverá apresentar na proposta o CNPJ da respectiva unidade e realizar a habilitação conforme o CNPJ 
desta matriz ou filial executora dos serviços; 

 

09 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINACEIRA 

 

9.1 – Para a qualificação financeira, afim de proporcionar o maio número de licitantes, caso o licitante não apresente a 
documentação constante no item 8.1.5, inciso II acima, poderá ser apresentado como parâmetro o ÍNDICE DA BASILEIA, 
este superior a 11%, comprovado mediante documento emitido pelo site oficial do BACEN, acompanhado de declaração do 
interessado, índice este devidamente qualificado na forma da Resolução N. 2099/1994 – BACEN e alterações posteriores, 
relativo ao trimestre civil anterior ao da licitação; 

 

10 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 
 

10.1 - No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o 
Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, devidamente identificados, lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para 
a habilitação e as propostas. 

 

10.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e propostas fora do prazo estabelecido neste edital; 

 

10.3 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de 
maior preço e iniciará o pregão na tentativa de elevar o lance ao maior preço com os demais licitantes. 

 

10.4 – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.5 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de 
oferta dos preços. 

 

10.6 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes. 

 

10.7 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a 
partir do autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem crescente de valor. 

 

10.8 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

10.9 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a exclusão do licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeitos de ordenação das propostas. 

 

10.10 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de maior preço e 
condições de aceitabilidade. 

 

10.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu 
desinteresse em apresentar novos lances. 

 

10.12 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo fundamentadamente a respeito, reduzindo tudo a termo. 

 

10.13 – Sendo aceitável a proposta de maior preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 
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10.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 

 

10.15 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 

 

10.16 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço  melhor; 

 

10.17 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido 
neste Edital. 

 

10.18 – A data a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese de haver outras sessões, será aquela 
estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, contudo, ser sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer 
irregularidades a elas referentes, que se apresentarem após aquela data. 

 

10.19 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos 
licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 
exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

 

10.20 – O uso de telefone celular ou outro meio de comunicação durante a sessão de lances será possível com a permissão do 
Pregoeiro. 

 

10.21 – Em qualquer fase da sessão de julgamento, o pregoeiro poderá, verificando a necessidade de maiores informações e 
esclarecimentos ou mesmo consulta a profissionais técnicos, aplicará subsidiariamente o disposto no art. 43, § 3º da Lei n. 
8666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para realização de diligências; 

 

10.21.1 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos, inclusive envelopes ainda lacrados ficarão sob 
o poder da Equipe de Apoio, rubricados em seus lacres, para abertura em ata em continuação, da qual todos terão ciência 
mediante ofício endereçado aos respectivos endereços comerciais dos licitantes; 

 

10.22 – Não serão consideradas eventuais vantagens oferecidas na proposta que não as já descritas neste edital; 
 

10.23 – Eventuais erros formais poderão ser desconsiderados, desde que não resultem em necessidade de acostamento de 
documento novo, tanto na fase das propostas como na fase de habilitação; 

 

11 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

11 – O julgamento das propostas será o de maior valor lance, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital, 
sendo considerada vencedora aquela que apresentar ou ofertar maior lance e, ainda, estiver com toda a documentação válida e 
suficiente à habilitação; 

 

11.2 – Os lances verbais se iniciarão pelo licitante que apresentou proposta classificada em último lugar até chegar ao que 
apresentou a proposta de melhor valor; 

 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe 
será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos, devendo a irresignação ser julgada em até cinco dias úteis. 

 

12.1.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta de representante credenciado, 
importará na decadência do direito de recurso em âmbito administrativo e conseqüente adjudicação do objeto da licitação, pelo 
Pregoeiro à vencedora; 

 

12.2 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
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12.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 

12.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a 
adjudicação para determinar a contratação. 

 

12.5 – Caso seja julgado improcedente, caberá o Prefeito Municipal efetuar a adjudicação à licitante vencedora; 
 

12.6 – Da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada reduzindo-se a termo todo o ocorrido, sendo 
esta ata assinada pelos presentes e pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro; 

 

13 – DAS PENALIDADES 

 

13.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n.º 
10.520/02 e 8.666/93. 

 

13.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUNDÁ, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

c) Suspensão de Contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ por 02 anos. 
 

13.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, 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. 

 

13.4 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

 

14 – DO CONTRATO 
 

14.1 – Será firmado contrato com o licitante vencedor, que terá suas clausulas e condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/02 e 
8.666/93, conforme Anexo. 

 

14.2 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação; 
 

14.3 – Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis; 

 

14.4 – Se o licitante vencedor recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada a regra estabelecida no item 
13.3. 

 

14.5 – O prazo de vigência do Contrato decorrente deste procedimento licitatório será o período de 60 (sessenta) meses, 
contado da data de sua assinatura, ou da expiração do objeto licitado; 

 

14.6 - O contrato poderá ser prorrogado mediante conveniência da Administração Pública, conforme autoriza a lei Federal de 
Licitações; 

 
 

15 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

15. Considera-se extinto o contrato com a expiração do seu prazo de vigência, caso não seja prorrogado, o que fica desde já 
autorizado nos termos do art. 57, II da Lei n. 8666/93, salvo impedimento legal; 

 

16 – DA RESCISÃO 

 

16.1 – O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n.º 8.666/93, no caso de anulação do presente procedimento, 
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transferência ou subpermissão de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento escrito da permitente, persistência por 
mais de 180 dias de infrações, após aplicadas multas cominadas neste edital, ou mesmo nos casos de manifesta impossibilidade 
de cumprimento das obrigações decorrentes deste edital e respectivo contrato; 

 
16.2 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeita-se a empresa 
contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 
16.3 – Sem prejuízo das perdas, danos e multas cabíveis pela lei civil, serão aplicadas as penalidades previstas nos arts. 81, 86, 
87 e 88 da Lei n. 8666/93, e em especial as sanções: 

a) multa de até 2% sobre o valor da parcela de serviço cuja execução exceder os prazos pactuados; 

b) multa de até 10% sobre o valor global do contrato nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer 
natureza contratual ou legal, respeitados os limites da lei civil; 

 

16.3.1 – O somatório mensal das multas não poderão ultrapassar 20% do valor estimado do contrato sob pena de rescisão; 
 

16.4 – A aplicação de qualquer sanção é independente e uma não excluirá a outra; 
 

16.5 – No caso de rescisão unilateral, sem que esta constitua alguma falta grave ou culpa do contratado, haverá devolução 
proporcional ao período do serviço não prestado. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 – O Contrato deverá ser assinado após a homologação do presente Processo Licitatório num prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, a contar da publicação no Diário Oficial da União; 

 

17.2 – A participação do interessado nesta licitação implica na aceitação de todas as condições do Edital e a respectiva 
Assinatura do Contrato na aceitação e submissão do contratado às suas cláusulas e condições; 

 

17.3 – Se a empresa homologada dentro dos prazos legais, não tiver condições para a celebração do Contrato, será adjudicada a 
próxima classificação no certame, desde que não seja permitida nova licitação em razão do relevante interesse público 
municipal. 

 

17.6 - Os documentos para habilitação emitidos pela internet deverão estar em original emitido. 

 

17.7 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, a qualquer 
momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, cumprindo o Item 16, Inciso 16.5. 

 

17.8 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ reserva-se o direito de anular ou revogar o presente ato licitatório, nos 
casos previstos em Lei, sem que caiba aos concorrentes, o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

17.9 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ através de Comissão Especifica para tal fim, reserva-se o direito de 
rever a qualquer tempo, durante a vigência do Contrato, os itens dos objetos licitados, tais como: qualidade, urbanidade, 
cortesia, adequação dos serviços aos interesses municipais, quanto a atendimento, inclusive; 

 

17.10 – É da Proponente a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante 
a execução do objeto, bem como o custo para a reparação dos mesmos. 

 

17.11 – É da proponente a obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que incidirem sobre os serviços prestados; 
 

17.12 – As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

17.13 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e 
manifestar intenção de recorrer. 

 

17.14 – Após a declaração de recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido a 
homologação pelo Prefeito Municipal. 

 

17.15 – O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos em Lei, ou de 
homologar o seu objeto no todo ou em parte, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso caiba 
aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
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17.17 – Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas junto ao Município de JACUNDÁ-PA - Prefeitura, sito à 
RUA PINTO SILVA – S/N, centro, (em horário de expediente 08:00 às 12:00 Horas). 

 

17.18 – Fazem parte do presente Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Credenciamento; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de que não emprega menor de 18 anos; 
c) Anexo III – Minuta do Contrato; 
d) Anexo IV – Declaração de pronto atendimento; 

 

18 - DA REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO 

 

18.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá a todo e qualquer momento, anular o presente procedimento por 
questões de legalidade ou revogá-lo, conforme critérios de conveniência e oportunidade, nos termos dos critérios das Súmulas 
do STF, sem que caiba reclamação por parte de qualquer interessado; 

 

18.2 – Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnações a este 
Edital, desde que encaminhe com antecedência de até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das 
propostas. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contando do 
recebimento da Petição. Se acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para realização deste pregão. 

 

19 – DO FORO 

 

19.1 – Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente Edital Licitatório serão resolvidos pela Comissão, 
Administrativamente, ou no Foro da Comarca de JACUNDÁ-PA, se for o caso. 

 

JACUNDÁ-PA, 27 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 
 

TAMIRES MENDES DO NASCIMENTO 

PREGOEIRA MUNICIPAL 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2020-021-PMJ 

 

ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa)  ,CNPJ N.º  , sediada na (endereço 

completo)  , DECLARA, para fins do disposto no 

Art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 
 

Jacundá – PA, __________de  de 2020. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2020-021-PMJ 

ANEXO I 

 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Através  do   presente,   credenciamento   o (a)  Sr(a).  ,   portador   da   Cédula  de   Identidade nº 

  e inscrito(a) no  CPF sob o n.º  , está apto e credenciado a participar da licitação instaurada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º, na qualidade de 
REPRESENTANTE     LEGAL,     outorgando-lhe     pelos     poderes     para     pronunciar-se     em     nome     da     Empresa 
  , CNPJ n.º  , bem como formular propostas e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

 

JACUNDÁ-PA,  de  de 2020. 

 

 

 
 

Nome Completo e assinatura do(s) representantes(s) legal(is) da Empresa. 



13 

 

 

 

PREGÃO N.º 9/2020-021-PMJ 
 

ANEXO III 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, E 
  , NA FORMA ABAIXO: 

 

Neste ato, o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA, Estado do Pará, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, sito a 

Rua Pinto Silva S/N, CENTRO, JACUNDÁ-PA, inscrita no CNPJ n. 05.854.633/0001-80, pessoa jurídica de direito público, 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, residente e domiciliado nesta cidade, CPF     
n.º  ,   doravante      denominado      contratante      e      de      outro     lado 

--------------------------------------------------------------------------  por meio de seus representantes 
 

 

---------, doravante denominado contratado, firma o presente contrato de prestação de serviços bancários, mediante  as 
cláusulas seguintes e condições estabelecidas no procedimento Pregão Presencial n. 011015/03; 

 
Cláusula Primeira – Do Objeto obrigações da contratada – constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS BANCÁRIOS EXCLUSIVOS ESPECIFICADOS, INCLUSIVE FOLHA DE PAGAMENTO, em conformidade 
com a Lei n. 10520/02, 8666/93 e ainda ADI-STF de número 3.578-9 e parecer do Tesouro Nacional, incluindo os seguintes 
serviços: 

 

a) Efetuar o pagamento dos servidores municipais ativos e inativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, em 
número aproximado de 1223, (mil duzentos e vinte e três) servidores, com valor bruto total aproximado de R$ 5.835.442,86 
(cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), e ainda os 
fornecedores, tendo como base o mês de referência outubro de 2020, podendo variar para mais ou para menos, sendo que a 
aludida prestação de serviços se iniciará em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, respeitadas as diligências 
administrativas e técnico-operacionais, salientando que a instituição vencedora será também responsável pelo pagamento da 
folha de pagamento do próximo mês de referência ao início dos trabalhos, inclusive décimo terceiro salário, se for o caso, bem 
como empréstimos consignados aos servidores municipais. 

 

a.1) A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ pagará R$ 3,00 (três reais) por cada lançamento nas contas dos servidores 
realizado pela rede bancária vencedora do certame inclusive prestadores de serviços; 

 

b) manutenção/instalação de posto de atendimento bancário (PAB) ou agência na sede do município, na região central, em 
local a ser definido pela Secretaria de Municipal de Educação, com área não inferior a 60 (sessenta) metros quadrados, com no 
mínimo 02 caixas de atendimento, 01(um) Gerente de negócios e 02 (dois) escriturários; 

 

b.1) caso a instituição vencedora do certame já mantenha agência ou PAB na sede do Município, poderá realizar a prestação 
dos serviços por meio da estrutura já existente, sem exigência de acréscimos; 

 

c) administrar aplicações na forma da lei de acordo com orientação da Secretaria de Finanças; 

 

Parágrafo Primeiro - não faz parte do objeto do presente certame as transferências financeiras legais constitucionais de livre 
movimentação, inclusive provenientes de convênios, nem mesmo a administração de disponibilidades financeiras de livre 
movimentação da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, conforme orientação do Tesouro Nacional; 

 

Parágrafo Segundo - A instituição financeira selecionada terá exclusividade na prestação dos serviços referidos nas alíneas 
anteriores e ainda, exceto para realização de crédito consignado em folha, conforme CIRCULAR Nº 3.522/2011 DO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL; 

 

Cláusula Segunda – Do Prazo – o presente contrato tem vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura; 

 

Cláusula Terceira – Do Fundamento Legal – este contrato tem fundamento legal na lei n.º 8.666 de 21 de junho de1993, 
atualizada pela lei n.º 8.883 de 08 de junho de 1994, e ainda no Pregão Presencial n. 011015/03, Lei n. 10520/02 e ADI n. 
3.578-9, submetendo-se as partes à lei e às presentes cláusulas contratuais; 
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Cláusula Quarta – Do Preço – pela prestação dos serviços, a contratada pagará a contratante a quantia de R$ 
--------------------------------------- em até 05 (cinco) dias úteis, conforme conta bancária informada pela Secretaria de Finanças; 

 

Cláusula Quinta – OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – 

I) manter sistema informatizado compatível com o do CONTRATANTE, dando condições para que todas as operações sejam 
processadas por meio eletrônico on-line; 

 

II) apoiar a inovar sempre os produtos e serviços oferecidos aos servidores municipais; 
 

III) respeitar as limitações do BACEN, inclusive a Resolução 3424 e prazos aí previstos para aplicação do sistema de “conta 
salário”; 

 

IV) disponibilizar aos servidores a possibilidade de transferência dos valores depositados, para outra conta bancária de outra 
instituição financeira, sem cobrança de tarifa, ficando a critério do servidor, optar pela transferência para outra conta bancária; 

 

V) disponibilizar arquivo magnético contendo a identificação dos beneficiários e respectivas contas e disponibilizar em conta 

corrente da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, com antecedência de 01 (um) dia útil, recursos suficientes e 
disponíveis para a realização da Folha de Pagamento aos servidores; 

 

Parágrafo Primeiro – não haverá tarifa mensal para a cesta de serviços mencionada no item anterior, na forma da Resolução 
do BACEN já citada; 

 

Parágrafo segundo - Para os servidores que recebem sua remuneração em conta exclusivamente, salários, não serão cobradas 
tarifas de serviços, respeitados os prazos previstos pela Resolução 3.424 para conta-salário após 31/12/2011; 

 
Parágrafo terceiro – Os créditos a serem lançados nas contas correntes dos servidores municipais, nos termos deste edital, 
serão os valores líquidos das folhas de pagamento mensal, décimo terceiro salários, férias, e demais créditos originários da 
relação de emprego entre o servidor e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ; 

 

Cláusula Sexta – Dos Encargos Legais – Todos os encargos legais originários da execução do presente contrato correrão por 
conta do(a) Contratado(a); 

 

Cláusula Sétima – Das Obrigações da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ – O CONTRATANTE se obriga a: 
 

I – Manter a permissão de uso de serviço público, conforme os termos da lei, inclusive legislação municipal, durante a vigência 
deste contrato; 

 

II - Enviar relação nominal dos servidores contendo os dados desejados pelo licitante, com antecedência de dois dia úteis, da 
data do crédito, no caso de pagamento mensal; 

 

III – Determinar a data do crédito, disponibilizando os recursos financeiros com antecedência mínima de um dia; 

 

Cláusula Oitava – Da Fiscalização – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ reserva-se o direito de exercer a 
fiscalização dos serviços ora contratados através de pessoal devidamente qualificado. 

 
Cláusula Nona - Gastos na execução dos serviços – as despesas para execução dos serviços serão de responsabilidade do 
contratado, nada restando ao contratante; 

 
Cláusula Décima – Da rescisão – O presente contrato poderá ser rescindido, por interesse de qualquer das partes ou no  caso  
de não cumprimento parcial ou integral de qualquer das cláusulas do presente instrumento mediante comunicação por escrito, 
como previsto na lei federal n.º 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro – se o contrato for rescindido por culpa do contratado, será aplicada multa de 2% (dois por cento) do seu 
valor global e pena de perdimento do valor pago pela prestação dos serviços; 

 

Parágrafo Segundo – se o contrato for rescindido unilateralmente pelo contratante, sem culpa do contratado, será também 
devida multa rescisória no mesmo percentual acima, além da obrigação do contratante em efetuar a restituição pelo período 
proporcional em que o contratado deixar de prestar os serviços aqui previstos; 
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Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES - Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará 
sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n.º 10.520/02 e lei n. 8.666/93, sem prejuízo de demais sanções cabíveis;. 

 
Parágrafo Primeiro – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão,  a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades: 
I - Advertência; 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 

III - Suspensão do direito de Contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

 

Parágrafo Segundo – Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, 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. 

 

Parágrafo Terceiro – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e 
no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

Cláusula Décima Segunda – Alteração unilateral de cláusulas – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ poderá 
solicitar a alteração unilateral de cláusulas contratuais, conforme seu regime jurídico de direito público, segundo o exigir a 
supremacia do interesse público e questões de oportunidade e conveniência; 

 
Cláusula Décima Terceira – Do Foro – As partes contratantes elegem o foro da comarca de JACUNDÁ-PA, com renúncia a 
qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente 
contrato. 

 

E, por estarem juntos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com testemunhas abaixo. 
 

JACUNDÁ-PA, -- de -------------------------- de 2020. 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ Contratado(a) 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1)  . 

 

2)  . 



16 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-021-PMJ 

ANEXO IV 
A SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO 

DECLARAÇÃO 

 

NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ nº  , inscrição municipal nº   , com 
sede na Rua  , neste ato representada por seu proprietário (ou procurador) nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 
10.520/2002, declara, sob as penas da lei, para os devidos fins de direito, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, que 
atende plenamente a todas as condições de habilitação estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº  /03. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.  
 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 

JACUNDÁ-PA, -- de ------------- de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

 
 

Proprietário ou Procurador 
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