
  

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

    

_____________________________________________________________________________________________________ 
Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail:  licitacaominga@hotmail.com. 1 
Setor de Licitações da PMA 

 

EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2018-PMA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 

ERRATA 

Onde se lê : 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

3.2.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando 

ofertas/lances de preços praticar demais atos pertinentes ao certame, o 

representante munido dos seguintes documentos:  

a) Copia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde 

que junto esteja o original);  

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo 

II) com firma reconhecida com poderes para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente;  

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se 

sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se 

sociedades civis); 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo III;  

e) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo IV;  

f) Declaração de Aceitação da Licitação, anexo V;  

g) Devera apresentar fora do envelope, declaração de microempresa ou 

empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previsto nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/06, de acordo como o modelo 

estabelecido no anexo do edital. 

3.2.3 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um licitante.  

3.2.4 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente deverá apresentar a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente com foto, juntamente com a cópia autenticada do 

Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

3.2.5 – Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por 

instrumento público o licitante fica dispensado de apresentar o documento 

especificado no item “C”.  

3.2.6 – Caso o licitante não apresente seu representante legal no 

credenciamento, estará abrindo mão do direito de formular lances verbais 

(art. 4º, inciso VIII da Lei 10520/2002), do direito de recorrer imediatamente ao 

final da sessão (art. 4º, inciso VIII da Lei 10520/2002) e, evetualmente, do direito 

de desempatar a licitação, se for microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).   
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lê : 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

3.2.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando 

ofertas/lances de preços praticar demais atos pertinentes ao certame, o 

representante munido dos seguintes documentos:  

a) Copia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde 

que junto esteja o original);  

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo 

II) com firma reconhecida com poderes para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente;  

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se 

sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se 

sociedades civis); 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo II;  

e) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivos, Anexo IV;  

f) Devera apresentar fora do envelope, declaração de microempresa ou 

empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previsto nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/06, de acordo como o modelo 

estabelecido no anexo do edital. 

3.2.3 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um licitante.  

3.2.4 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente deverá apresentar a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente com foto, juntamente com a cópia autenticada do 

Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

3.2.5 – Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por 

instrumento público o licitante fica dispensado de apresentar o documento 

especificado no item “C”.  

3.2.6 – Caso o licitante não apresente seu representante legal no 

credenciamento, estará abrindo mão do direito de formular lances verbais 

(art. 4º, inciso VIII da Lei 10520/2002), do direito de recorrer imediatamente ao 

final da sessão (art. 4º, inciso VIII da Lei 10520/2002) e, evetualmente, do direito 

de desempatar a licitação, se for microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).   

Afuá (PA), 15 de maio de 2018. 

 

 

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro 
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