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CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 600/2016 

 
 

 
O MUNICIPIO DE BRASIL NOVO, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), instituída pelo 
Decreto Municipal n° 298, de 05 de janeiro de 2015, torna público que realizará licitação, na modalidade 
de CONCORRENCIA PUBLICA do tipo MAIOR OFERTA, para alienação de imóveis (terrenos), 
autorizada pela Lei Municipal nº 233/2016, e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, 
às disposições da Lei nº 8.666/93, e será em tudo regida pelas condições estabelecidas na presente 
CONCORRÊNCIA. 
 
TIPO: MAIOR OFERTA por ITEM; 

 
 
ABERTURA: 27/12/2016, às 08:30 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
localizada na Av. Castelo Branco, nº 821, bairro Centro, Brasil Novo/Pa. Decorridos 10 (dez) minutos do 
horário acima estabelecido, o Presidente da CPL dará início à abertura dos envelopes, não sendo 
permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver 
expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local. 
 
I - DO OBJETO 
 
1.1 - OBJETO: Alienação de imóveis urbanos do município de Brasil Novo, denominados Lote 02, da 
Quadra 2, e Lote 01 da Quadra 07, dos loteamentos Cidade Nova e Vitória Regia-respectivamente, 
conforme Anexo (I) Termo de Referência, e Anexo (II e III) Croqui dos imóveis. 
 
1.2- INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

1.3 – Os imóveis serão vendidos nas condições físicas e documentais, de conservação, ocupação e 
de titulação em que se encontram. As áreas e dimensões dos imóveis, constantes nos croquis e 
descrições deste Edital, 
 

1.4 – Correrão por conta do adquirente todas as despesas decorrentes do registro n o  C a r t ó r i o  
d e  R e g i s t r o  d e Imóveis. 
 

1.5 – O fato de os adquirentes não conhecerem devidamente os imóveis e as condições em 
que se encontram não serão consideradas como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou 
reclamação. 
 
II – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
a) – O pagamento dos imóveis ao MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO deverá ser feito único e   

exclusivamente à vista; 

 
III – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas de preços praticar demais atos 
pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 
 
3.2 - para pessoa física: Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 
 
3.3 – para pessoa jurídica: 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 do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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3.4 – pessoa física/ e ou jurídica, que enviar representante este deverá estar munido com: Instrumento 
público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo V e ou VI- pessoa física ou pessoa jurídica) 
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; 

3.5 – No credenciamento deverá ser apresentado segura garant ia em forma de caução, 
conforme preceitua o Art. 56  da Lei n.º 8.666/93, cabendo ao licitante proponente optar por uma 
das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda 

II - seguro-garantia;             

III - fiança bancária 

3.6 -   A garantia será de 5% (cinco por cento) dos valores estimados no Anexo (I). 

3.7 – Nenhuma pessoa física/e ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de um licitante; 
 
3.8 – Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 
autenticados pelo Presidente da Comissão (CPL) na ocasião da abertura dos envelopes de 
credenciamentos, ou por cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente 
legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

3.9 – Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope, 
distinto, aos de proposta de habilitação.   

IV – HABILITAÇÃO 
 
4.1- Podem participar desta licitação pessoas físicas e pessoas jurídicas, que satisfaçam 
as condições estabelecidas neste edital. 

 
4.2– A pessoa física participante desta Concorrência Pública deve a p r e s e n t a r  os 
seguintes documentos mínimos: 
a) Cédula de identidade;  
b) CPF; 
c) Comprovante de residência; 
d) Comprovante de caução nos termos do item 3.5 e sub-itens. 
 

4.3– A pessoa jurídica participante desta Concorrência Pública deve apresentar os 
seguintes documentos mínimos: 

a) Estatuto, Contrato Social ou equivalente, e devidas alterações; 

b) Cartão CNPJ; 

c) CPF e Cédula de Identidade dos Sócios; 

d) Comprovante de endereço das respectivas sedes; 

e)    Comprovante de caução nos termos do item 3.5 e sub-itens. 
 
4.4 - Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados 
pelo Presidente da Comissão (CPL) na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por 
cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer 
emenda ou rasura. 
 
4.5 – OS documentos de habilitação, deverão ser entregue em envelope lacrado, denominado 
Envelope de Habilitação, endereçado à Comissão Permanente de Licitação, no qual deverá constar 
o número da Concorrência Pública, e o nome do licitante, CPF para pessoa física, e CNPJ para 
pessoa jurídica, conforme modelo abaixo: 
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ENVELOPE - A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AV. CASTELO BRANCO, Nº 821, CENTRO, BRASIL NOVO/PA 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

Nome e CPF: (pessoa física) 
RAZÃO SOCIAL e CNPJ: (pessoa jurídica) 

 
V – PROPOSTA 
 

5.1 – A proposta será entregue em envelope lacrado, denominado Envelope Proposta, endereçado 
à Comissão Permanente de Licitação, no qual deverá constar o número da Concorrência 
Pública, e o nome do licitante, CPF para pessoa física, e CNPJ para pessoa jurídica, conforme 
modelo abaixo: 
 
 

ENVELOPE - B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AV. CASTELO BRANCO, Nº 821, CENTRO, BRASIL NOVO/PA 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF 

ENVELOPE "B" - PROPOSTA 
Nome e CPF: (pessoa física) 

RAZÃO SOCIAL e CNPJ: (pessoa jurídica) 
 

5.2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e 
assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas conforme Anexo (IV) modelo de propostas. 
 
5.3 – deverá constar que Valor à Vista, com transferência feita imediatamente até 24 (vinte e quatro) 
horas da promulgação do resultado. 
 
5.4– Serão desclassificadas propostas que apresentarem: 
 

a) valores inferiores aos descritos no Anexo (I) para cada imóvel; 

b) com condições de pagamento que não seja À VISTA. 
 
VI – ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/PROPOSTAS 
 
6.1 – Abertos os envelopes no local, dia e horário previstos, os documentos e propostas serão 
apresentados a todos os proponentes legais e rubricados pelos membros da Comissão Julgadora, não 
implicando a rubrica aposta em reconhecimento da validade de seu conteúdo, mas tão somente de sua 
existência material. 
 
VII – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-PREÇOS 
 
7.1– O julgamento das propostas será realizado pela Comissão, sendo o resultado afixado no quadro  
de  av isos  da  Pre f e i t u ra  Mun ic ipa l  de  Bras i l  Novo ,  bem como publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará. 
 
7.2 – O resultado final, esgotado o prazo recursal estabelecido em lei, será homologado pela 
Prefeita Municipal, sendo dada publicidade conforme item 7.1. 
 
7.3 – A Comissão desclassificará as propostas que conflitarem com o presente Edital. 
 

VIII – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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8.1 – Os valores serão classificados em ordem decrescente mantendo-se a lógica da oferta 

mais vantajosa (maior oferta) para o município. 
 
8.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
 
8.3 – Será declarado vencedor do certame, o proponente classificado em primeiro lugar, cuja proposta 
será considerada de maior valor (maior oferta). 
 
IX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
9.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por infringências legais, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, devendo 
a CPL julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no Art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital de licitação perante a PMBN o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil, até às 14:00hs, que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
9.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
X - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
10.1 - Dos atos praticados pela PMBN, em decorrência do presente certame licitatório, cabem os recursos 
previstos no Art. 109, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 - Os recursos eventualmente interpostos serão encaminhados à CPL que, após ouvidos os demais 
interessados, não desejando reconsiderar a decisão recorrida, deverá prestar as informações que 
entenda pertinentes, encaminhando-as, a seguir, à autoridade competente para o julgamento. 
 
XI - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
11.1 - No endereço indicado no preâmbulo do presente Edital, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08:00 às 14:00, serão prestadas informações e esclarecimentos relativos ao 
presente certame licitatório e às condições de participação, assim como estarão à disposição dos 
interessados, para consulta, o Edital e seus anexos. 
 
11.2 - O presente Edital poderá ser adquirido pelos interessados, no endereço e horário indicado no item 
acima, nos horários das 8:00h as 14:00h. 

XII - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
Compõem o presente edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I: 
Termo de Referência (descrição do perímetro dos imóveis com preço mínimo 
estimado). 

b) Anexo II: Croqui Lote 02, Quadra 02, Área 3.375,00m², Perímetro 250m. 

c) Anexo III: Croqui Lote 01, Quadra 07, Área 4.000,00m², Perímetro 280m. 

b) Anexo IV: Modelo de proposta. 

d) Anexo V: Credenciamento pessoa física. 

d) Anexo VI: Credenciamento pessoa jurídica. 

 
XIII - DA MODIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
 
No interesse da Administração Pública, a PMBN poderá: 
 
a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

___________________________________________________________________________________ 
Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1555 - Brasil Novo – Pará 

 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
XIV - DA VISITA TÉCNICA 
 
14.1 - A visita aos imóveis realizar-se-ão nos dias 01 a 23 de dezembro de 2016, das 09:00 as 11:00 
horas, respectivamente, para que os licitantes tenham completa ciência da natureza dos mesmos, suas 
características, peculiaridades, das condições ambientais, admitindo-se como certo, em consequência, o 
prévio conhecimento por parte do licitante. 
 
14.2 – O licitante deverá apresentar-se até 10 (dez) minutos antes da hora marcada, na Prefeitura 
Municipal de Brasil Novo (Av. Castelo Branco, nº 821. CEP. 68.148-000), de onde será feito o 
deslocamento para o local dos imóveis a serem alienados. Acompanhará a visita um servidor da PMBN. 
 
14.3 – A visita técnica não será de efeito para habilitação ou classificação das propostas.  
 
XV – DA FRAUDE À LICITAÇÃO 
 
 A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos 
contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao 
Ministério Público Estadual, para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e 
instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo 
para os fins estabelecidos no Art. 88, II, da Lei n° 8.666/93. 
 
XVI - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela CPL, observados os preceitos de direito público 
e as disposições da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 

Brasil Novo/PA, 26 de novembro de 2016. 
 
 

 
________________________ 

José Jorge de Farias 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 
 
OBJETO: alienação de imóveis urbanos do município de Brasil Novo, denominados LOTE 02, da QUADRA 2, e LOTE 
01 da QUADRA 07, dos loteamentos Cidade Nova e Vitoria Regia, respectivamente. 
 
 

 Item DESCRIÇÃO Valor mínimo 

(R$) 

Valor caução 

(R$) 

01 Terreno urbano, com área de 3.375,00m², denominado LOTE 
02, da QUADRA 02, localizado na Avenida Transamazônica, 
s/n, Bairro Cidade Nova, com perímetro com as seguintes 
descrições: vértice CN-03, de coordenadas N 9.634.253,0649m 
e E 329.436,9510m; deste segue confrontado com a AVENIDA 
MINAS GERAIS, com os seguintes azimutes e distancias: 
165º42’12” e 35,00m até o vértice CN-02, de coordenadas N 
9.634.219,15m e E 329.445,59m; deste, segue confrontando 
com o LOTE 01, com os seguintes azimutes e distancias: 
270º14’46” e 25,00m até o vértice CN-15, de coordenadas N 
9.634.219,26m e E 329.420,59m;165º42’12” e 15,00m até o 
vértice CN-16, de coordenadas N 9.634.204,72m e E 
329.424,30m; deste segue confrontando com a RUA VITÓRIA 
REGIA,  com os seguintes azimutes e distancias: 270º14’46” e 
50,00m até o vértice CN-17, de coordenadas N 9.634.204,94m 
e E 329.374,30m; deste, segue confrontando com AVENIDA 
PARÁ, com os seguintes azimutes e distancias: 345º42’12” e 
50m até o vértice CN-18, de coordenadas N 9.634.253,39m e E 
329.631,95m; deste, segue confrontando com AVENIDA 
TRAZAMAZONICA, com os seguintes azimutes e distâncias: 
90º14’46” e 75,00m até o vértice CN-03, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.   

600.750,00           30.037,50  
 

    

 Item DESCRIÇÃO Valor mínimo 

(R$) 

Valor caução 

(R$) 

 Terreno urbano, com área de 4.000,00m², denominado LOTE 
01, da QUADRA 07, localizado na Travessa 09, s/n, Bairro 
Vitória Regia, com perímetro com as seguintes descrições: 
vértice M-01, de coordenadas N 9.632.794,59m e E 
329.606,79m; deste segue confrontado com a RUA 06, com os 
seguintes azimutes e distancias: 167º08’46” e 40,00m até o 
vértice M-02, de coordenadas N 9.632.755,60m e E 
329.615,68m; deste, segue confrontando com TRAVESSA 11, 
com os seguintes azimutes e distancias: 255º19’40” e 100,00m 
até o vértice M-03, de coordenadas N 9.632.730,27m e E 
329.518,95m; deste segue confrontando com a RUA 04,  com 
os seguintes azimutes e distancias: 347º08’46” e 40,00m até o 
vértice M-04, de coordenadas N 9.632.769,27m e E 
329.510,05m; deste, segue confrontando com TRAVESSA 09, 
com os seguintes azimutes e distancias: 75º19’40” e 100,00m 
até o vértice M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

200.000,00 10.000,00 

 
 
 

__________________________ 
Rogério Oliveira da Silva 

Secretário Interino de Administração e Finanças 
Decreto nº 615/2016 
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ANEXO II 
Croqui Lote 02, Quadra 02, Área 3.375,00m², Perímetro 250m 
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ANEXO III 

Croqui Lote 01, Quadra 07, Área 4.000,00m², Perímetro 280m 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 
CONCORRENCIA PUBLICA Nº XXXX/2016 
 
Prefeitura Municipal De Brasil Novo/PA 
Comissão Permanente De Licitação 
Data: xx  de dezembro De 2016 
 
OBJETO: alienação de imóveis urbanos do município de Brasil Novo, denominados lote 02, da quadra 2, 
e lote 01 da quadra 07, dos loteamentos Cidade Nova E Vitória Regia-respectivamente. 
 
 Item DESCRIÇÃO Valor mínimo 

(R$) 
01 Terreno urbano, com área de 3.375,00m², denominado LOTE 02, da QUADRA 

02, localizado na Avenida Transamazônica, s/n, Bairro Cidade Nova, com 
perímetro com as seguintes descrições: vértice CN-03, de coordenadas N 
9.634.253,0649m e E 329.436,9510m; deste segue confrontado com a 
AVENIDA MINAS GERAIS, com os seguintes azimutes e distancias: 165º42’12” 
e 35,00m até o vértice CN-02, de coordenadas N 9.634.219,15m e E 
329.445,59m; deste, segue confrontando com o LOTE 01, com os seguintes 
azimutes e distancias: 270º14’46” e 25,00m até o vértice CN-15, de 
coordenadas N 9.634.219,26m e E 329.420,59m;165º42’12” e 15,00m até o 
vértice CN-16, de coordenadas N 9.634.204,72m e E 329.424,30m; deste segue 
confrontando com a RUA VITÓRIA REGIA,  com os seguintes azimutes e 
distancias: 270º14’46” e 50,00m até o vértice CN-17, de coordenadas N 
9.634.204,94m e E 329.374,30m; deste, segue confrontando com AVENIDA 
PARÁ, com os seguintes azimutes e distancias: 345º42’12” e 50m até o vértice 
CN-18, de coordenadas N 9.634.253,39m e E 329.631,95m; deste, segue 
confrontando com AVENIDA TRAZAMAZONICA, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 90º14’46” e 75,00m até o vértice CN-03, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.   

600.750,00 

   
 Item DESCRIÇÃO Valor mínimo 

(R$) 
 Terreno urbano, com área de 4.000,00m², denominado LOTE 01, da QUADRA 

07, localizado na Travessa 09, s/n, Bairro Vitória Regia, com perímetro com as 
seguintes descrições: vértice M-01, de coordenadas N 9.632.794,59m e E 
329.606,79m; deste segue confrontado com a RUA 06, com os seguintes 
azimutes e distancias: 167º08’46” e 40,00m até o vértice M-02, de coordenadas 
N 9.632.755,60m e E 329.615,68m; deste, segue confrontando com 
TRAVESSA 11, com os seguintes azimutes e distancias: 255º19’40” e 100,00m 
até o vértice M-03, de coordenadas N 9.632.730,27m e E 329.518,95m; deste 
segue confrontando com a RUA 04,  com os seguintes azimutes e distancias: 
347º08’46” e 40,00m até o vértice M-04, de coordenadas N 9.632.769,27m e E 
329.510,05m; deste, segue confrontando com TRAVESSA 09, com os 
seguintes azimutes e distancias: 75º19’40” e 100,00m até o vértice M-01, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

200.000,00 

 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Valor à Vista, com transferência feita imediatamente até 24 (vinte e 
quatro) horas após promulgado o resultado. 
Declaramos está em conformidade e aceitação com todas as condições e clausulas do edital da 
presente licitação.  
 
__________de dezembro de 2016. 
 

__________________ 
Fulano de Tal  

CPF/CNPJ 
 
 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

___________________________________________________________________________________ 
Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1555 - Brasil Novo – Pará 

 

 
 
 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF 

 

ANEXO V 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FISICA 
 

 

 

(nome pessoa física), portador da Carteira de Identidade n° _________, inscrito no CPF/MF sob 

o nº ______, (endereço completo), brasileiro, (estado civil), no uso de suas atribuições legais, 

nomeia e constitui seu bastante representante o Sr. ______________, brasileiro, (estado civil), 

(cargo), portador da Carteira de Identidade n° ________, inscrito no CPF/MF sob o nº 

___________, residente e domiciliado na cidade _______, com poderes para representá-lo junto 

a Prefeitura Municipal de Altamira a participar no processo licitatório – CONCORRENCIA 

PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF, podendo apresentar proposta, solicitar esclarecimentos, 

ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF) 

Firma reconhecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

___________________________________________________________________________________ 
Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000 – Fone/fax: (093) 3514-1555 - Brasil Novo – Pará 

 

 

 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF 

 

ANEXO VI 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PESSOA JURIDICA 
 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato 

representada por seu sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), 

portador da Carteira de Identidade n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente 

e domiciliado na cidade _________, com poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato 

social ou outro documento equivalente, etc...) conforme cópia em anexo, no uso de suas 

atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o Sr. ______________, brasileiro, 

(estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° ________, inscrito no CPF/MF sob 

o nº ___________, residente e domiciliado na cidade _______, com poderes para representá-lo 

junto a Prefeitura Municipal de Altamira a participar no processo licitatório – 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 600/2016 - SEMAF, podendo apresentar proposta, solicitar 

esclarecimentos, ofertar lances, interpor e desistir de recursos, assinar atas e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(Nome e CPF do representante legal da empresa) 

Firma reconhecida 
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