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PREGÃO PRESENC IA L N" 003/2021 

REG ISTRO D E PREÇO 

Proce~so,;; n 0032/2021 , 0033/2021 , 0034/2021, 0035/2021 , 0036/2021, 0037 /202 l e 

0039/2021. 

O Municíp io de SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, C.N .P.J/M .F. 

10.249.38 1/000 1-09, torna público aos interessados, que o Pregoeiro JUCIV ALDO 

BARBOSA DA SILVA e equipe de apoio, nomeado pela Portaria nº O 18/2021 , estarão 

reun jdos no dia 08 de abril de 2021 , às l 5h00min (horário local), na Sala da CPL, 

localizada. na rua Nossa Senhora Santana(Prédio da antiga creche), s/n, Centro, Santa 

Maria das Barreiras-PA, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações 

de empresas que pretendam participar dos Processos nº 0003/2021, Licitação na 

Modalidade - Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 0003/2021 , do tipo menor preço 

por item e lote. A presente licitação e consequente a contratação serão regidas de acordo 

com as disposições legais da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e suas alterações, Decreto 

Federal nº 7.892 de 23/01/2013 e suas alterações e Decreto Federal Nº 3.555 de 

08/08/2000 e suas alterações e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no 

couber. as Leis 8.078/90, 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal 9.784/99, com suas 

alterações e Lei Complementar Federal 123/2006, suas alterações, e demais exigências 

deste Edital e seus anexos. 

ASS UNTO: Licitação na modalidade Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 003/2021 , 

do tipo menor preço por item e lote. 

DATA ABERTURA:08/04/2021. 

HORÁIRO DA ABERTURA: 15:00hs (horário local) 

LOCAL DA ABERTURA: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na rua 

Nossa Senhora Santana (Prédio da antiga creche), s/n, Centro, Santa Maria das Barreiras

P A. 
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1 - DO OBJETO: 

• •.t . . 
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ESTADO DOPARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1.1 - O presente Pregão Presencial (Registro de Preço), tem como objeto : FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

DE PASSEIOS/LEVES. CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM 

CONDUTOR. PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SEUS 

RESPECTIVOS FUNDOS, GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃO 

PERTENCENTES A ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, segundo 

as especificações constantes nos termos de referências, neste Edital e seus Anexos. 

1 .2 - Os objetos, quantidades, prazos, bem como, os locais para a entrega dos mesmos, 

estão especificados neste edital; 

1 .3 - Os interessados, podem ofertar lances de acordo com os itens, lotes de seus 

interesses; 

I .4 - Veículos de passeios/leves e caminhonete 4X4, serão locados sem condutor; 

1.5 - Caminhões e máquinas pesadas, serão locados com condutor/operador; 

1 .6 - Sistema de Registro de Preços: Conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras ; 

l. 7 -Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com característica 

.-- de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores , 

i órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

1.8 - Órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 

ata de registro de preços dele decorrente; 

1.9 - Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de 

preços; 

1.1 O - Órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta nonna, 

faz adesão à ata de registro de preços. } 
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., - OA REl IRADA DO EDITAL: 

• () rrc:--cn1c l·,d1 1.JI e seu anexos podcrJo ser retirados junlo à Comi ssão Pcrrnancntc de 

l , iC11 ;.;çrto - CPL. localizada na rua Nossa Senhora Santana (Prédio da antiga crec he). s/n. 

Centro. S,ml.1 Maria das Barrciras-PA, mediante confirmação de retirada, no horári o 

08 h00rnin às l 4h00mi n, de segunda à sexta-feira, ou pelo os meios eletrónicos, site : 

"'"vw.santa.mariadabarreiras.pa.gov.br; e-mail: licitacoes.convenios.smbpa@grnail.com. 

4 · DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Est<: Pregão Presencial (Registro de Preços) será julgado pelo Pregoeiro, com base no 

cri tfrio de MENOR PREÇO POR ITEM. 

5 - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5. 1 - A aber1ura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada na rua 

Nossa Senhora Santana (Prédio da antiga creche), s/n, Centro, Santa Maria das Barreiras

PA . 

5.1 . No dia 12/04/2021 às 15:00 horário local, recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preço e documentos de habilitação que deverão ser entregues 

em em ·elopes separados e lacrados, da forma de que trata o Edital. 

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS PARA 

HABILITAÇÃO: 

6. 1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de ati vidade per1inente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital. 

6.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 
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EST1\DO DOP ARÁ 

~1UNIC ÍPIO DE SANTA MARIA OAS BARR EIRAS 
COM ISSÃO l'ERMAN[NTF. OE LICITAÇÃO 

6.3 .· Cada licitante apresentar-se-á. preferencialmente. com um representante legal que, 
devidamente munido de credencia l e documento comprovando tai s poderes scrú o único 
admiudo a intervir cm todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente. respondendo assi m, para todos os efeitos, por seu representado. 

6. 4 - Nenhuma pessoa fi sica, ainda que credenciada por procuração legal , poderá 
representar mais de um licitante. 

6.5 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os 
documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o 
contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal 
estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

7 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, 
NESTA LICITAÇÃO: 

7. 1 - Empresas em estado de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 

7.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito 
Federal, bem como, as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 
licitar com a Administração Pública Federal. 

7 .3 - Pessoa tisica ou pessoa jurídica que tenham elaborado o projeto básico ou de 
execução, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela 
elaboração do projeto ou da qual o autor do projeto seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico; conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei 8.666/93; 

7.4 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 
bem assim, a empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico: 

a - Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

b - Que não atenda as exigências deste Edital; 
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? 5 - Empr~~.1 firm a.., que figurem no C::id astro In fo rm ati vo - CA D IN 

S - DA DOCL.MENTAÇ.<\O PARA HABILITAÇÃO: 

~. l - Os doc umentos de habi litação deverão ser apresentados em original ou cópia 

3u tenricadt.L em uma via. em envelope lacrado, assim identificado externamente: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

ENVELOPE N.º OI 
PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL (Registro de Preços) Nº 0003/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

ENVELOPE N.º 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL (Registro de Preços) Nº 003/2021 

8.2 - Envelope nº 02 deverá conter obrigatoriamente: apresentada dentro do 

en velope "Habilitação". 

A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras-PA, será confirmada mediante a exibição do 

pertinente certificado, cuja cópia autenticada será rubricada pelos membros da Comissão 

e pelos representantes legais das licitantes, presentes e deverá estar anexada ao restante 

da documentação habilitatória. 

8.2.1 - Relativo à habilitação 

a) Cédula de identidade de todos os sócios; ou CNH; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 

por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Declaração de licitante dirigido o Pregoeiro e equipe de apoio declarando 

conhecer e aceitar as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 



ESTADO DOPARÁ 

MUNICIPIO DF: SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

8.2.3 - Relativos à regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); juntamente 

com (QSNCAPJT AL SOCIAL) Quadro societár io Administradores, parte 

integrante do cartão de CN P J/Mf-: 
b) Prova pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

FlC e cadastro municipal. 
e) Alvará de funcionamento, com devidas licenças exigidas no mesmo (a licença 

prevista nas observações do alvará); (Alvará de Vigilância Sanitária); Laudo de 

vistoria ou Licença expedida pelo Corpo de Bombeiros) e outros se houver; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão Negativa da Dívida 

Ativa da União; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

g) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(TNSS); 
h) Certificado de regularidade do FGTS; 

i) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas -

CNDT, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 e Certidão 

negativa de infrações trabalhistas - CNIT, para comprovar que a Licitante não foi 

autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável, por 

utilização ilegal de mão de obra infantil em suas atividades, bem como em toda sua 

cadeia de fornecedores; 

8.2.3 - Relativo à qualificação econômica - financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelos (s) distribuidor (es) 

da sede da proponente; 

b) Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou 

por profissional equivalente, COM CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO 

CONTADOR JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE -

CRC, que comprovem a boa situação econômico-financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, em se tratando de M.E. e E.P .P. 

Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da 

assinatura do contrato nos termos do decreto 8.538/2015; 
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COM l~S1\ O PF.. R~1ANEN T [ OE LIC IT AÇÃ O 

e) Para a habi litação. ;:is M .E. L. [ .P.P. deverão apresentar, mesmo se contiver 
algum a rc~triçào . 1o<la~ as documcn1 nções. que será devi damente confe rida pela 
Comi ssão. 1 lavcndo alguma rcstri çào na comprovação da regul aridade fi scal , será 
~:--.eg urado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo ini cial corresponderá ao 
momento cm que o proponente M.E. ou E.P.P. fo r decl arado vencedor do certame, 
pro rrogável por igual período, a critério da administração, para a regularização da 
documentação. pagamento ou parcelamento do débito e emi ssão de eventuai s 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Incluído por 
determinação do Decreto 8.538/2015 ; 

8.2.4 - Apresentar Outros Documentos: 

a) Declaração que a licitante assume inteira responsabilidade pela autenticidade dos 
documentos apresentados; 

b) Declaração, Indicação e qualificação de quem subscreve os documentos e de 
quem assinará o termo de contrato, na hipótese de adjudicação da licitação; 

c) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum impedimento legal 
impossibilitando a sua participação em licitações. 

d) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e 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. 7° da 
Constituição Federal ; 

e). Declaração de inexistência de superveniência de fato impeditiva da habilitação. 

8.2.5 - A não apresentação de todos os documentos solicitados ou a sua 
apresentação com emendas, ressalvas ou rasuras, implicará na não habilitação do 
concorrente. 

8.2.6 - Para efeito do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, aplica-se no que 
couberem os requisitos para habilitação e participação das micro e pequenas 
empresas. 

8.2. 7 - Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem 
sequencial das exigidas neste Edital, devendo ser apresentada em apenas O l ( uma) ~ 
via, para agilidade do processo. l 
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X 4 Nur, •<.:r~,1 ;.c.c1 1f) , rrot<X<>kh d~ c ntn:ga ou so lt c: i\;içJn de doclimc nlo c m 
· u!):-.111uiç..àn a0 '1 doc.11mcn1rJ\ rcq uc nd0, no rrcsc ntc !:.d ita i e ~ u, A nexos. 

X S .t\ 1c , tado((., J de Capacidade Técni ca, em cópia aco mpanhada ~o o ~igj.na l ou 
:J ur cnti c.:ada ror can ó rio competente . fornec ido po r pessoa jurídica de d ire ito publico . em 
r, ...tpcl timbrado do órgão em isso r o u pri va.do , sedo em itido por empresa privada deve r le r 
li rm .:i reco nhecida cm ca r1 ó ri o , cm nome e fa vo r da empresa licitan te , que co m pro ve a 
~pt,dJo par.1 o desempenho de atividade pertinente e compatí vel em carac te ri stíca com o 
n hjcto d;;i licitação , qua l seja Locação de veículos. 

a) Li cença Ambi ental de Operação (LO), emitida pelo órgão competente , sej a e le 
das es fe ras M unicipal , Estadual ou Federal , conforme legislação aplicável. 
deve ndo contempl a r no mínimo as atividades de garagem . 

8 .6 - De ve rá apresentar ainda: 

8.6. 1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.6.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Admini strati va, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.br/improbidade adm/consultar_requerimento.php); 

8.6.3 - Li sta de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU . 

9 - DA PROPOSTA COMERCIAL: 

A Proposta comercial , e demais documentos que serão exigidos a seguir, conteúdo do 
envelope. OI - PROPOSTAS COMERCIAIS, deverão ser apresentadas em papel 
timbrado, em original , sem emendas, ressalvas ou rasuras, sendo a proposta datilografada 
ou digitada em (O l) UMA V IA, devidamente assinadas, escritas ou impressas numa só 
face de cada folha, igualmente sem emendas, ressalvas ou rasuras. Devendo serem 
indicados os custos dos insumos (planilhas de custos), com a finalidade de comprovar 
que os preços são coerentes com os praticados no mercado e, aind~ que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto de acordo com o teor da 
Súmula 262 TCU. 

Avenida Rui Barbosa, n11 01, Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP: 68.565-000 
tx 
( 
'v 



J "l l ,, O(J 1)1 Jf 'A lt Á 

,w, I< lf •I () IH '1 1\ 'í 1 ,\ \f A J{IA U 1\ "I IIA IHO IH A '-. 

( ""'""·'º "' H 'f .A. 1~ J , ..... f I IH . J. I( 11 A ( Ao 

..t) l 11<l1LM ,1 11);Jf(..;J , ue<,.(.rt,,in Lnm r~lt-1 .1 tf q 1nod (' I() t,; HIW d e f ,1h ri L, 1C,fl11 do•. t q1 1irúrrH.: n11,•, 

\' \ <: Íud11\ CJ) t,,do . 

hJ /\rrc , t:111:ir qu ;11 · 411 u nu rr. i· ,nfnrm,iç ik; jtd i•J1d r1•, 1w<. C'> ' 1i ri ,1·, e < n r1 v<;rtÍ Lnlc ', pc h 

l 1c1 1.1ntL . 

e ) l1cilé1111 c de verá ar re· cnt::ir a tk tn lhodo comp<)~ição do~ preços unit í,ri o '-i. nfcrtadü., n;,i 

r rop q 1.1a. co m <.1 Ji , cnm inaçJo de cadn i tt rn da propo sra, coc fi c icnLcs, unidad1.;!-l , preço,·. e 

rrcç<> íin ,tl do re fendo i1 crn e ª -" compo~ içõc.: s devem ~cr nbri gu1 o riarm:n1c uprc'H:nLadé'J5 

n:.i mc.,rn ;,i ~cquênc ié! de,., ircn.\ da propost<.1 , com os preços unit {,ri os jf.i acrc..: ,,c idq~ d.i 

comro'- içllo do Hl)l. cnc::irgos soc iai s e obri gações 1rabalhi5Lt.1 s de.: Lodos e; nvo lvicl<1~ n;.1 

o:cc uçào dos se rv iços. 

d) De-verá ::.er apresent ado junto a proposta a Composição do BOI e Tributos, Composição 

de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas e Planilha de Composição Unitária dos 

Preço r,ropostos 

e) Será contratado o preço ofertado pela licitante, após a fase de lances e/ou negociação 

corn o Pregoeiro. 

e) Deverá ser declarado na proposta que nos preços ofertados estão inclusos todos os 

custos com impostos, manutenção, trocas de pneus, licenciamento anual, seguro, 

depreciação, custo de capital, incluindo também a remuneração dos seus funcionários , 

encargos sociais, horas extras, uniformes e os benefícios do trabalhador, bem como as 

bonificações de despesas indiretas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair 

sobre a prestação dos serviços, ainda que, deduzidos quaisquer outros descontos que por 

i ventura possa ser concedidos. 

{) . A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão de exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 

direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

g). Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 

algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. 

9.2 - Os documentos exigidos são: 

9.2.1 - Declaração expressa do valor do Item que a licitante propõe a título de 

"Proposta Comercial", conforme (ANEXO IV). 

Avenida Rui Barbosa, n2 01, Centro, Santa Maria das Barreiras - PA, CEP: 68.565-000 






































































