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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022-PMA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13072022001 

 
O MUNICÍPIO DE ALENQUER, através da PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº. 04.838.793/0001-73, com sede na Praça Eloy Simões, 
715, centro, Alenquer-PA, CEP: 68.200-00, neste ato representado pelo Exmo. Senhor Heverton dos 
Santos Silva Prefeito Municipal, no exercício de sua função, vem por intermédio do Presidente da CPL, 
designado na forma da Lei, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
EVENTOS NO MUNICIPIO DE ALENQUER-PA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
com amparo aos pilares da Constituição Federal, aplicando-se as disposições da Lei federal nº 8.666, 
de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 
 
A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇO será realizada no local, horário e data 
supracitados no item 2. e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da Comissão 
Permanente de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe, acompanhado pela 
Procuradoria do Município, e demais interessados que se fizerem presentes. Na ausência ou 
impedimento de qualquer um dos membros da Comissão Permanente de Licitação indicado neste 
Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados neste instrumento. 
 
O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de 
Licitação, prédio da Prefeitura Municipal de Alenquer/PA, sito à Praça Eloy Simões, s/n, Centro, 
Alenquer/PA, CEP: 68.200-000, no horário das 08:00 as 14:00 horas, e a partir de sua publicação nos 
órgãos oficiais de publicidade, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde que a 
empresa tenha feito a visita técnica, local este disponível também a partir da publicação do edital onde 
possa ser examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos. 
 
GLOSSÁRIO: 
 
a) CONTRATANTE: Município de ALENQUER; 
b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresente documentos e propostas 
para o objeto desta licitação; 
c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação e em favor da qual for adjudicado o objeto do 
Contrato; 
d) CPL: Comissão Permanente de Licitação; 
e) FISCALIZAÇÃO: Órgão e/ou servidor preposto (s) da CONTRATANTE, devidamente 
credenciado para a realização da fiscalização do objeto desta licitação. 
1. DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
1.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal n° 8.666/93, com fulcro em seu 
art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea “b”, alterada pelo Decreto nº 9.412/2018; a Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações e a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, e demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive 
no tocante a fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal. 
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2. DO LOCAL DA ABERTURA, DIA E HORA 
2.1. O recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de 
preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, será efetuado da seguinte forma. 
a) Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações; 
c) Endereço: Prédio da Prefeitura Municipal de Alenquer/PA, sito à Praça Eloy Simões, s/n, Centro, 
Alenquer/PA, CEP: 68.200-000. 
c) Dia: 19/08/2022 
d) Hora: 09:00 horas 
2.2. Na hipótese de não haver expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 
imprevisível; 
2.3. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este processo, no que diz 
respeito ao recebimento dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”;  
2.4. Abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação”; 
2.5. Devolução dos envelopes “Proposta de Preços” às empresas inabilitadas, e 
2.6. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, das licitantes habilitadas. 
 
3. DO OBJETO 
3.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE ALENQUER-PA, nos 
termos do Projeto Básico Completo, Planilha Orçamentária, Especificações e Normas Técnicas e 
demais elementos constantes dos anexos desta TOMADA DE PREÇO, que são partes integrantes e 
indivisíveis do presente instrumento convocatórios. 
 
4. DO PRAZO 
4.1. A execução dos serviços será de 16 meses, contados a partir da ordem de serviço, expedido pela 
Prefeitura Municipal de Alenquer/PA. 
 
5. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
5.1. O valor global estimado pela Prefeitura Municipal de Alenquer/PA, para a realização dos serviços 
está em conformidade com o disposto no inciso X, do art. 40 da Lei n. 8.666/93 são de:  
5.1.1. O total do valor total estimado da presente Licitação é de R$ 2.438.039,00 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e oito mil e trinta e nove reais). 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços, objeto desta licitação, correrá à conta das 
dotações orçamentárias previstas no orçamento financeiro do ano de 2022: 
 
ATIVIDADE PROGRAMÁTICA:  
0209 Sec. Mun. De Cultura, Deporto e Laser 
13 392 0008 1.001 Construção da Arena de Apresentações de Eventos Culturais 
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações 
15000000 Recursos não vinculados de Impostos 
17000000 Outros Convênios da União 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo mercantil 
seja pertinente com o objeto da mesma que: 




































































