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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICTP^ I TtE SANTAR,ÉM
CNPJ n" I 0.21 9.20210001 -82

Divisão de Licitaçôes e Contratos

Licitacaocms20I8(!gmail.com - http://santarem'pa leg br/ tcla

N EMPRESA: J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RUA:. AV. BORGES LEAL N.": 2250

BAIRRO: APARECIDA

Prezado (a) Senhor (a)

Solicitodestarespcitadaemprcsa,parainiciodeprocessodeLicitação,quesejamfomecidosos
valores abaixo, para fins de levantamento preliminar dc preços para futura e eventual locação de

veículos e entbarcações conforme descrito abaixo'

Peço que seja apresentada planilha de composição de custos que embasem o valor final

denronstrado no quadro abaixo.

Pârâre§postâdesta,dá-seoprazode05(cinco)diâsútei§âcontardodiaseguinteâdatade
recebimento.

Santarénr - PA,-l 5 10612021

t;te Liberal Cunho'
Geral
21-DAt'DRtl

0 4

1r
Dire

Diretoria Geral.

Unidltem

R$ 1.7s0,00Diária
funcionamento e conservação, seguro total'

equipado com todos os itens de segurança

exigidos peto DENATRAN, para transportes

de servidores/parlamentares em sessoes
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R$ 7.1100.00Mês
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CNPJ n' 10.219.202/0001 -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

DENATRAN, juntamente com o CRV
(Certificado de registro de Veículos).

RS 3.600.00Mês3

Locação de Veículo tipo passeio leve, 04
portas, motor corn potência urínrma de 1.4

cilindradas. ano/modelo 2018/2019,
capacidade para 05 passageiros, combustível
gasolina/álcool, direção hidráulica, ar
condicionado, seguro total, quilomctragenl
livre, equipado com todos os itens de segurança

exigidos pelo DENATRAN, juntamente com o

CRV certificado de re istro de veículos

NTDiárias1

Locâção de Embarcação tipo barco' com
combustível. para atendcr as necessidades da

atuaçâo lcgislativa da Cârnara Municipal dc

Santarénr para Regiào de Rios, conl as

scguintcs dcscriçõcs: capacidade de no mínimo
liO, no máxirno 120 passageiros, a diesel,

devidamente equipada e tripulada inclusive

com cozinheira (o). A enrbarcação deverá

atender todas as norrnas da autoridade
marítima (NORMAM). O combustível será

Ítrrnecido la Câmara Munici I de Santarém.

R$ r.750,00Diárias5

Locação de Embarcação tipo Lancha, com

combustível, para atender as necessidades da

atuaçào legislativa da Câmara Municipal de

Santarént para Regiào de Rios com as

seguintes descrições: corn capacidade para l0
passageiros, a gasolina, devidamente equipada

e tripulada. A embarcação deverá atender todas

as nonnas da autoridade marítima
(NORMAM). O combustível será fomecido

la Câmara Munici al de Santarém

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa:

Assinado de forma digital
BRUNO PINTO DOS por BRUNo ptNro Dos

SANTOS i7 2525509 sANros:72 s2ssoe234

234 Dados:2021'06J5
17 14:13 -03'00'

\CiP,{I,

9



TERMO DE HOMOLOGAÇÃo
Prefeitura MuniciPal de Santarém

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA'SE
Registro de Preços EletrÔnico - OOSI2021 - SEMAP

Resultado da Homologaçáo
0001

Fmbá@6o üoo b3@ pa,à árende' 
's 

neesdádgs edm'nr3ÚàlNd e técn@s dos sto'ê3d'-SEMAP' pará r's'ão Úê nos tAÍápiuns'

râMós vârrêa e Laqo Grand",e.p,*a. -. * .Ã,.ã]-aãáçÀ" tm 
""o..,a.o" 

dê 20 a 30 pásso'"os rÉrd @h

#i{iI:xl:::1';:Í:,*ííí""rumí}íã-'Jí'ft.'J:ftr,;s**lm;:sll":rbà'cáÇâodeveÍáârênde'
60

25.333.36

2_400.m

14a.0@,00

Unóádê dê Forucimênlo

unidâdê d. Fo.nêcimnlô

ffi",-",-*,""***!:d::3:'::'i:::1",f":#E:i';ff:Tr":í:"']s"rá,§âÍ".1ã,'l1"siilil#llfi
vaa6ã ê Làoo Grândê/a'âp tJnãr. @h as seu'nE3 ooslYf 

^" 
l-'--":--:;:;:L;;",; tns !l no.lrú dt ÍioítÔdo

dâsõrina. mold 90 a 1 50 HP. oevdâmênre equrpsoa ; tnoÚl;a' a embs@do 6êv3' erd'í bd6 ll nol

*:"i'il;,iôÃ;;n) ô--busrivêrsêÍâ ídn'oóo o'râ SEMÂP ê crPRor

97

2.100.00

2.000,00

194.000,00

HorELgâdo êm 17Ot2021 1{i4O:15 Pd BRL,NO OA SILVA COSÍA

F M DE IIMA TRANSPORÍES

N/C

|torclogâdo em l7Ot2O21 14 4O:'2 PoI BRUNO OA SILVA COSTÀ

F ii OE LIMA ÍRANSPORÍES

N6

20

OÉnâ

3-5m.00

3.3@,00

66.mO.m

Ho.nobq.& 6m 17D5I2O2i 14:4Or'E Po': ARUNO D SlLv COSÍA

F M OE LIMA TRANSPORÍES

ffi ir**''ffi ffin'*g+***dr'*"ri#,ãfdl*HJdffij,:'i'*"
iliáil;õ: à-;;ii,;i; Íom'êd; p'b sÉMAP á crPRoF

urÚáde dê Foíiêdtrl€.tor

BRUNo DA srLVA ::ili'r'-t""Ji'I:rt;t*'
COSTA:34635642895 cosro,loorsoozsgs

ARUNO DA SILVA COSTA

Auto.dâd. CoôPêt ntê

s

"0t
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

,el\ClP/tl

PA^

§\-.PÍ.blt . M!Íidpc rtê s ltúi
PEÍ.itm Mu'idCd d. Sâ.'lrÉh

SECREÍARIA MUNIC]PAI OE AGRICULTURÁ E PESCA.SEMAP
c

F êgáo Elêd.rco no @2/2021 - SEMÁP

apó. -Eli!.doô lo.bê G .ü0. . sdlÍlc.dôt lo<h. c iLílr EÍêíÊíi6. áo pí!!sr. p.!9&. rrGndolo o Flraí€ píGr. . an@ô . .r.!pês. pár. é.,€ éhÉ*.sa veeêdG?
co.í..ll|l 8b.l)lo:

Resultado da Homologação

Unidê& de Fornê.rmêlno:

0001

foc*lo d€ 0l V.lolo ü9o p€s!.lo Los S.dân. 4 poíáa, ÍEro. corr poLítoa miÍima da 1 0 ohd.ada! sb/rnoddo 20r 512020.
câCâddad. p€ê 5 p€!ô89{ios combuslirêl gtrsotnáràclol &6çà0 h(hrlicâ. , cdtóêrsE<to. úúo êlán@. tâv. eiê!nc5, eEúío
tô|â1, quilôm.t'.96h liw, .quipe& co..lodú. o! rl.^s d. 3{ir!nç. êrigdos p.lo DENAÍRAN, lunrâmêíle cofr o cRv lcênríÉdo dê
Rqi3io d. Vêiqloô).

12-
Uà!
2.547.50@

1.300,(!m

1§60,m@
tlcnolog.ô dn 06D3t2021 1,1:05:2.í Po.1 BRUNO OA SILV @STA
IOCAERA L L LTD^

Nê

00@

locace da 02 vdqroê !9o crn ü.í1.i!, 4 P..L!. cst r. üdá. írotoí m ínldm. 2.2üíto - aúomá|i.. ândm!!€l,o 201512020

a.d(bd. pr. 5 pa§ácdí6. .üür!ürl à d...l t!a& 4xa. Í cúdd6írâô. óÍE{âo hd.âdrcá. út ro elêlnco rava 6lélÉ
qrlúnd.í[,n rú!, r.$r! totd..qi).do co.n lôdo! or ltâíri (rt t gntl(..tigdoê Éo DENAÍÊaN l!.iemnrê rn Ô cRV
(c..üicâ& d. R.!i6!o d. vêlolô.).
12

15.q15.0ú
s.720.0000

116.6aO,0@0

Holndogâ.b án O5/o3a02l 1a:05 2a Poí ERUNO OÀ SILV coSÍA

L@ DOR^ L L tÍOÀ

Unidâdr dâ Fomôdm..lo:

06
Loc.cao .r. oÍ v.Ículo r,oo crninho.EL, a po.t ., cát Íl. d4lâ. rmloí m mlhm 2.2 hÍbo _ Mêcân@
câD.cd.d. prs 5 pa.4.iÍot, êom!ü.llt.l á (l...1, rtç,lo 4xa, , dxlodr«b di!çào h(!&Íca Ú

qibr,"trÍÉh r"'i, ..dD tai. .q.+.ô com tod@ 6 í.í!ô ê !.!ur{p digÍlo6 p.to DEN ÍRAN

Íc.rttic€do d. R.slst! (!1r v.lalo!).
12

zo25,o@
,LElo,qloo

5E.080,UI)

tL.rldo!Êô êm o! 3/2q21 t/t:05:45 Pú ERUNO O SllV COSÍA

ATLANTA RENT A CAR AREU

üc

ano/nDdelo 201 5zÚaar
dro dêÍÉo lrávâ elétn.€
N.l!tsttâ.6oCRV

uÍÍdâd..L Foín€.iír.íto:

0oo4

túrcàô ó. ol v.Ío/ó tDo csnntro.!êlâ, a podá., c&rrt ôdâ. mor4 m miírN 2'2 Dlrbo - Mtcâd'á 
'rD'/troódô 

mI5/2020

:ãã;;;;J;;.ãioür".iÀri..r r."cro rxi. 
'@ÍÉroonado 

dÍ.çáo húád@ udÍo cóhco rrâw dánc€'

;ffiili;;;i"";i..q;"do -. rúal oo,,." oc raorrrrr c',g'ocs rào oeNÂTR^N 
^mt-NÍr' 

.- o cRv
(càiifcsdo .l. R.gi!t! Ô v.ioIô.».
70

D&ú
600.@@

2r(r,o@
16.0@,00@

Unú«ts & Fdneaínanlo:

horndogâdo m 05/03/2021 1a'05 24 Por BRUNO !\a SlLv COSTA

LOCADORA L L LÍOA

lltLUx

ERUNo DÂ srLvA #"f,'"â,fx'i,"f*
COSTA:346356,42895 ;oíÀ L63só42a95

ERUNO OA SILVA COSTA

Aúúdádé Cdnpêlê,ú.

ÊágiaIde1



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
P.€Í.ituE Uu.icip€l d. Sânlsíéín
PÍ.binJra ÍunEjpál dê SârÍÍém

SECRETARIA MUNICIPÀL OE CULÍURÀ, SEMC

Prêg& Elerrôn@ n" N.m1,2021-SEVC

AÉ! âmlisádos lodo3 03 atos . ad,!úcádôs lodoê 6 il.ru efêr.nEs ao pÍâ!ãrt! písgáo homologo o píés! e pío.ês3o ê âúroíio ã despêsa pa.â .âoa ç^rr,resa !!.ceda, e
6rímê âbàb

Resultado da Homologação
0@1

vaiolo üoo ê*yÍnhdEt , 0a Doíra!. êd*l€ d.plâ, ÍroroÍ m ÍÍúÍo 2.2 t to - M*àcá. amlri..râlo 2019/2020, c4€crd.e páír 5
p.!s3!EirE , com!(l3thl.l a d.!.1. taçóo a r 1, .l coíúdon do, dí!íao hidnhlc.. Vúo 6Llíiêo, Leâ élétrcá. qu,ldturÉ!.n tú. \
rsuo lo{c, cq&e com b<bc o. iê.ú d. t $rzrp â$ido pálo oENÀTRAN. 

í I )12 \)/

?.sllt,§
4.00ó,@

57.660.00

tldrologldo cn 09,q!2021 00:53rlE P.t LlrS aLBERÍO MOÍA FIGUEIRA

AÍLAMÍA RÉiII A 
'TR 

E|RÉU

N'C

uridáê & Fo.n clm.Ínol

Sltrâçao:

0o@

v.iro ripo cânhrMd., oa po.ia, G&E dld., mdd ío miffíro 2.2 n to - u..trc ano,Ímd{! 2Ú19t7ali .4Àdn4. oôÍa')a
pâslecdros, comb!§tlvsl â ds.€1, rá!àÔ 4 r 4, sr coíÉidoddo. dÉçãô hrdráLlir:a, $Üo êlatrÉo râla erêlrLcá qrro'relrâge,r I'íe
rsqro roid. êqüpdo con toôs 06 ilgl! Ô !€9u!.!çâ .n!Íb p.b oEMTR^N

50

O.á.iá

7(B,3
260.@

ta.m,@
tlndolEdo 0e/l6/2021 10:22:39 Pôr LUIS AIaERTO MOÍA FIGUEIRA

NrC

@
v.lolo r5o 

'' 
.lo LF, 04 po.ra, moio. oo.n porârEi. mlírtnâ r,. l0oo dlÍxt*16, ür,rnô.!ôlo 2o1ô/2o19 c4*dáóc

áar;s.;,rc, con't r*,,r1caàoÁtcoo, o^çi, trlÚe,rtr r cdúodlldo ..aúo told qu'loitr6lru!@ hft. êqupdo
;ttls ú !.drÍrç. 

".ean 
pco oEMTR^N. |'rrâmq{. co.n o cRv (crítlic.do d. Rêgl!ü! d€ v6{Gllos)

50

173.33

90,o
a.5&,@

Hmologádo êm 0903t2021 10.22 39 Poí LUISALBERÍO MOTA FIGLr€lFÀ

LOCAMRA L L LÍOA

N/C

Urià.b d. Fc,laitrsnô:
à

\

0@a

L@c!o.l'ónià!.ffiól.oú...1,e(r'ed..ç.Ô20íoá201e,€dnep.od.d.ps.6o(ct!.tl!)p.ô!€gm.'.np.í.dô
üf-d.;;i;ã;,*à-;;,;;;"ç... ssr. tú, .q"ea" 

"a' 
oa- à rrru a*eg.rarr: urioe pdô oEN^ÍR^N "-

ít@iíA p-. !..riç.. ed. s.cÍEta.i..

50

Olir
1,666,66

1.1@,@

54.00,rx)
HdrloloS6(b 4n O9O3I2O21 10:22:39 Porl lUtS 

^LAERÍO 
MOÍA FIGUEIRA

Unilâê dê Fdnâdmê.lo

I@ADoRA I L ITDA

N/C

0005

Aurdúvd- IiDo vaN. .qripádá com Í coftd@onâdo. com Úàs poíá5 lâlêts€ moio' dá no m{nmo 2 OOO cc' mouíÓ E oÉd
ãHã iiã ill riT,iã*i *aao "- o" mrr 

" 
iois i'c*o n'c"ui* !'súo rord' qitô^rr'!'m lÚ' êaurDãd' @m

oios - n"is a. t g,.ât§" 
"Í9&3 

pêlo o€TRAN Csr mrd't'

unÉâd..1ê Fom.oftÍrlo

50

1.063 33

a40.6
42.@,@
Holndolsb rn o9r!or:o21 1022:39 Por LIIS 

^L8ERÍO 
rOÍA FIGUEIRA

L@AooRA I L LTDA

NE

0@6
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Automóvêl- Tipo M|CROON|BUS, @m â. côndiclonádo, movd. a Diêsêt éFe'dáde
201S sog@ roIâr, qrildnetr.csn tiw, ê.ÍjDâdo cq! rodo3

OEÍRAN

lridâô dê Fo.náán nto:

50

Oúia
1316,46

1.120,00

56.0@,0n

lioíftologâ.b.m 09/o3a021 10122:39 Por lUtS ALBERÍo uoÍa FtôuEtRÁ
LOCAOORA L L LIOA

N/c

IL

IID

LUIS ALBERTO

MOTA
FIGUEIRA:133043
99291

Astinàdo d€ folma digital
poí TUIs ALEERTO MOTA
Fl6UflRArl33o439929l
Dados: 2021 .03.09
l3:5800-03'00'

LUIS ALBERÍOMOÍA FIGUEIRA

Aúoôdáde Cqnpêtênte

Página 2 de 2



PODER LECISLATIVO
cÂNlnBa rvru,NlÇIpaI- on s,q.xT.AÚIu

CNPJ no 10.2 I 9.20210001 -82

Divisão de Licitações e ContÍatos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem'pa'leg'br/

tr clalb- ald,l
a?,á.

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empÍesa, para início de processo de Licitação, que sejam fomecidos os

valores abaixo, para fins d" l-"íntuÍn"nto preliminar de preços para futura e eventual locação de

veiculos e embarcaçào conforme descrito abaixo'

Peço que seja apresentada planilha de composição de custos que embasem o valor linal

demonstrado no quadro abaixo'

Para rcsposta desta, dá-se o prazo «te 05 (cinco) dias úteis â contâr do dia seguinte a

reccbimento.

santarém- PA, U 4{L t20

Ái:,r L rrt Cunha'ora 
Gera

data de

D

Diretoria Geral'

Itent

Mês0t

ri

létri

1i

c 0lnho cl!l:t Tc()tl oe tc()ir cd PLocaç
()btl rlllnlr lltoItad tlac b Ile ll

a ílad decâ ppac0otll]llla o/ccM 11tl
ar\+aoraçc allb s1colllc Srossail5 cp

rauh daod reçdnoc
r()SEn'l guetranru oac gecatr a o

idoc\St1 de ItcOStodoscollr()tl padeq
RCoolr)ceenttaII tlltlNRAAN TED .le op

lose ucdestr(]cd recad ()neC

x\b
Mês0l

1l

04o lcvc poías,loe c ue pnsscd poLocaçáo
asaddrncdaIllr11 t1oc l11otortTl

50c dade para081202 paoo/ll lll odea
dc0()aln a reçãocSTLIh gasoconlilS ros.Spa

rouerioll add col'lCriltl ca.rah d
SIll todosetloUrcclll pire ra cqnlotlq TRÀNd S\ pcI'IIt-a tlSc Ucd ç dcrorecdcadItcC R.D1ll cc(a enlu tll

veiculos

Página I

EMPRESA

RUA:.....

BAIRRO

t\l o.

PAL

.)
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PODER LEGISLATIVO
cÂunRa MuxlctPal un saNranRvt

CNPJ n' 10.219.20210001-82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmait.com - http://santarem'pa'leg br

\\CIPALgA f

=€ P,cci;"lA

'Éru "0 ô
V.

Diárias0l

Embârcação tipo Lânchâ, sem

para atender as necessidades da

lativa da Cârnara MuniciPal de

Santarérn para Região de Rios com as seguintes

descriçÕes: com capacidade para l0 passageiros. a

gasolina. devidantente equipada e tripulada A

ãnrbarcação deverá atender todas as norntas da

Locação de
combustível,
atuação legis

autoridade nrarítitna NORMAM

J

Carimbo e assittotura do Serenle ou responsável da empresa:

l- zz.gor.go6/0001'20-l
tlÉÂ Elt 1í56ô21t5

llrsÂ fuít Coínl 15600184253

l0cN AtuoÜtt Dt cAnnos $nttt

Av. Cuiabá n.o 2606 'Salé

L ;;ã-à*.0.' santaém-PÀ j

@$
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PODER LEGISLATIVO
cÂvlnl uuNIctP^l ne sa.ntlnÉu

CNPJ no 10.2 19.20210001 -82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem'pa'leg'bri

U?

\
t5,

ârr*rso,.....L§Ç.§ .. tl.N\.s-.. 1=§ c^)-§\À. ) g
âs tr N

RUA:...

BAIRRo, ç-§§\{a?hL-
qqr.35-s,151

nício de processo de Licitação, que sejam fornecidos os

p."frt i"". de preços para futura e eventual locação de

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para i

valores abaixo. para fins de levantamento

veículos e embarcação conforme descrito abaixo

Peço que seja aprescntâda planilha de composição de custos quc embasem o vaklr final

demonstratlo no quadro abaixo'

Pararesposta<lesta,«]á-seopraz-ode05(cinco)diasúteisacontarttodiaseguinteadatade
recebimento.

Santarém_pa. J\ I §\nozt

ral Cunha

Diretoria Geral.

Itern

Mês0l

ri

fl

0-loh tn lcnlil n(o poías,t uc loedo PâLocr
tl rboll nlnlll()otIlnebc a

ra0 0l pir0 9cd )o/ll ()lllacTâ11ecN,I
r\'l iltraçãoell tIb 5co5

crodclld râhild reçdn C onadoc
t'otl\cltl() etrtl agellle et itca a q

do\eran(jdS ÇacnSo seSuStodoolllCou padeq
RCocomne ctarnnuRANTNEc () D Jp

scuecdStroredeí cadeC

3.o\§.§NMês0l

gtl
llcctl

4 rlas0irsselo potoelc pcd po
ndradas,c0dell an1tl'ltâncro omcol1'l potê

50lladedacc il p001 8t2 poodct1rIIíl o/
aod rcçcSt0C bltl LIsa csilp

o addl1 ccilLI ca.(t il
SOS tcll\odd cl1c1l P!_lTA qcttltl'l TRANNl) E()Sd\e Pena!'d sc ça
cdS roc tc(]tl (lItCt(Cllln c cIt1n tau.t

veículos

Página I

L

..S)r.\D-§..... c]

Vlr. UnitárioUnidQtdDescrição

d iesel

livre,

dupla.
capacidade

.1.apassageiros.
letrico.

tdal.

leve,Locâção

I 9.
gasolina./álcool.tros.

total.seguro

tYre.
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PODER LEGISLATIVO
cÂnnattl *ltlxlclPnl »r §nNrnnÉn't

CNP.I n" 10.219.202/0001 -82

Divisào de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http:/isantarem'pa'leg'br/

D6L

F

Diárias0l

Locação de Embarcação tiPo
combustível, parâ atender as n
atuação legislativa da Câmara Municipal de

Sanrarém para Regiào de Rios cotn as seguintes

descriçÕes: com capacidade para l0 passageiros. a

gasolina, devidamente equipada e tripulada A

ãrnbarcação deverá atender todas as normas da

Lancha, sem

ecessidades da

autoridade marítirna ORMAM

J

Corimbo e assinaluro do gerente ou resportsdvel do empresa:

I- zg.ozs.gs2/ooo1-?4 
-l

toCA trtÂlS L0CÂD$;\ 0i UíCIJ'.03 LIDA' l{E

JL
Ru3 SilYéiio SiÍo:h::u Ccnea n,o 2915

Aldeh - CtP b8.04C{10

SaÍtaÍem ' Píi

Página 2



'l\clPAIPODER LEGTSLATIVO
CÂMARA MIINICIPAI DE SANTARÉNT

CNPJ n" 10.219.20210001 -82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem.pa'leg br/

(-e-/.ç.c*.s-.......

.N.':.3.8.?.t.

A
EMPRESA

IIUA:

RAIRRO

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que sejam fomecidos os

valoresabaixo.parafinsdelevantanrentopreliminardepreçosparafuturaeeventuallocaçãode
veículos e embarcação conforme descrito abaixo'

Peço que seja apresentada planilha de composição de custos que embasem o valor íinal

demonstrado no quadro abaixo'

Pararespostâdesta,dá.seoprazode05(cinco)diasúteisâcontardodiaseguinteadatade
recebimento.

Sanrarém-PA. 2f, lo/ l2o2l

Ai: Lib Cunha
eral

a-Gcrà? t.

Itenr

0
§§'

\1"t
Mês0l

t'i

4 sc 0n oh cnnl!'ao portac ud() c1l[,oc l)oçn
rbotuolllln1 oot rll c d LIilc h P

ralld e(lccil It pa0 lleoda oc nril\'l \-l ârilâ (l âçStl cotllc bIO SSil sll geP
id r()h rilil uadoC adn reçoc dll

r()llSCIC cLIa a q
\ odt) ci]raLlSl') 5edetc çOSco ()nlTI padcq

RCn c collltan en'ltlRAT NNE Ae l) JP
osc C LledstrocdocadcC r1

0
§

(1'rfMês01

fl

04assêlo portas0 tclcu(lo e ppocLo àçâ
Itdc radas,0(]dall111 nnc âcolll()rn1 potê

05raadedilc0 9 pa0 8t2c () pacodano/m
oildalal ooc reçSO non1c 3arospassag

losedtl ccrllatlra ch d
SllteS()n odd cllrcnl patr- cIt eqlo tllLIq

NR,\-t'ANt) E,d (lsxc pccd
derotcdcadac rtItCItco

veículos

l

Página I
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Vlr. UnitárioUnidQrdDescrição

iesel,
elctrico.

ri
nlla.

9/2020.ica.
4.

tcil.
total,lonretragenrclótrica-

todos
o

h'
juntanlentc

lcve.

I

bustível
total.ionado.

segurança
(



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA. MUNTCIPAI nF §ANTÂRú'M

CNPJ no I 0.2 1 9.20210001 -82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20I 8@gmail.com - http://santarem pa'leg br/

I

§rclPAr

6

Diárias0l

Locação de Enrbarcação liPo
combustível. para atender as necessidades

atuação legislativa da Cârlara Municipal

Santarém para Região de Rios com as seguintes

descrições: com capacidade para l0 passageiros, a

s.asolina devidamente equipada e tripulada A

ãmbarcaçâo deverá alender todas as normas da

l.a n c ha.

autoridâde rnarítinta ORMAM

sl]rn
da

de

.,

Carimbo e assitrotura tlo gerente ou respo'tsáeel do empresa:

f og.erasoer/osÜ3..53
TÀFÂ.'os LocÀÇÀo-?E

VEiCULOS LTDA.I\.IL

AY. t'Brdonçã Fuítado' 3831

Ubeídade ' ctP 58 01G t48

L sõrBíirô ÊaÍô

Página 2
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNTCIPAI DF. SANTAREM

CNPJ n" 10.219.202/0001 -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.br/

Ft- p-.á..*.2

,1

N.a:..,.....--.

-
§

A EMPRESA

RU,,,...&..U^.

BAIRRO:. CEP. 6 -aço

saítraÍêÍn -PA, Ag /O5-/zozt
A eroLCunhae

tora Geral
Poít Íia: 00312021'DAF'D RH

Diretoria Geral.

Item Descríçõo Unid
Vlr.

Un
Vlr. Total

Embarcação tipo barco pala atender as necessidades da
atuação legislativa da Câmara Municipal de Santarém
para Região de Rios, com as seguintes descrições:
capacidade de no mínimo 60, no máximo 80 passageiros,

motor 250hp a 3l5hp a diesel, devidamente equipada e

tripulada inclusive com cozinheira (o). A embaÍcação
deverá atender todas as normas da autoridade marítima
(NORMAM). O combustível seú fomecido pela
Câmara Municipal de Santarém.

Diárías

2

Lancha tipo Expresso, fechada, para atender as

necessidades da atuação legislativa da Câmara

Municipal de SantaÍem para Região de Rios com as

seguintes descrições: com capacidade para l0
passageiros, motor l50hp, a gasolina. devidamente

equipada e tripulada. A embarcação deverá atender todas

as noÍrnas da autoridade maritima (NORMAM). O

combustível sená fomecido pela Câmara Municipal de

SantaÍém.

Diárias

Veiculo üpo cominhonete, 04 portâs, cabine dupla,
motor no mínimo 2.2 turbo - Mecânica, ano/modelo
2079 /2020, capacidade para 5 passageiros,

combustível à diesel, tração 4 x 4, ar condicionado,
direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica,
quilometragem liwe, seguro total, equipado com

todos os itens de segurança exigido pelo DENATRAN,
juntamente com o CRV (Certificado de registro de

Veículos)

Mês 5to,w 96.9@,@

Página I

!'

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que seiam fornecidos os valores abaixo.
para fins de levantamento preliminar de preços para futura e eventual locação de veículos e embarcaçôes conforme
descrito abaixo.

1



PODER LEGISLATIVO
cÂMlnq, IúuNrcIpar nr s,{ut,{nÉN{

CNPJ n" I 0.2 I 9.2021000 I -82
Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http://santarem.pa.leg.brl

v
§

rPÁt

P,Á.'l

I

4

Veículo tipo passeio leve,04 portas, motor com
potência mÍnima de 1.4 cilindradas, ano/modelo
2078/20L9, capacidade para 05 passageiros,
combustível gasolina/álcool, direÇão hidráulica, ar
condicionado, seguro total, quilometragem livre,
equipado com todos os itens de segurança exigidos
pelo DENATRÁN, juntamente com o CRV (certificado
de registro de veículosl.

Mês
J.4w,u 4o.9c.-,a

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa:

910001{0 I

Dtnftlto3üru
Àv M.{Ítoncir FutâÔ np 2{Í}A---' ' 

^laei.r 
: ceP e8.oro{so

'.... 
*a;üi.-]Pâá--- J

Í- 04.
!ulll

Página 2



:§\ LC
D,

(J

q?4
§OUCrIAÇÀO OE PAEÇOSDÊREfEBÊT{CJA

PêlcrJhldo !m 1ô,/07/2021_10;12

Termos Pesquisados

1)L NCH

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - lancha $

COMBUSÍVET I

Ponal de compãs PúH@s SECRETARIA MÚNICIPAL OE MEIO AMAIENÍE -
SEUMA

@5t2021 -

O.ir ô U.tíao

o,llúr2021 1.500,00@

RS 1 500,00m Rt 1,500,00@ Rl 1.5m,0000

Detalhamento de Preços

Toíno 1r LÀNctt oo a 1 coM coMBÚsIIvEL

SECRETARIA UUNICIPAI DE IIEIO ÀMBIENTE. SEMM 00§2ô2, - SEMM^

qh.lÍr

Po.r.l d. CdFra Púô&.. 0,|06t2o21

&{RCO ÍlPO VOAOEIR d€alumínbdnb. pâr. si.rd.. â6 d.tu!ús.t SEMMA - Etp.clrcâçõB Mt aBde
Etr'bâí.açáor B€rco d6 Aintnioi Moio. ,oiônc& dê so . I §O Hp; Cap..tda,.. p5õ m mt.im 12 pê!o.. !€,!r.da!,
6quip.dá @m prcLtâo conlrâ d . chMi @m pibto, comàsiÍEi4 ôt@ tubdifcant ., .qutpâm6írlô. d. !êourâ.ç. .
d@tuntâçro ú codorüed. Úh 4.trga.r. r.!.6. ( aUE OEVERÀO SEA o8SEÊV D^S NO TERMO OE
REFERÊNCIA DO EOIT^L) - ContEtâçào d. oõprlss ..pêdâlirâdá m lo.àCao .t cnô€rcecó.§, lcoín íom.dmnlô d€
npuls{áo, .@busíEl, ól€ô hJôíÍr.a.'t . gás & @nhe . mbêis d€ limg€r. . hEldr.), pâE âtdrld s lEB!ii!.r6 ú
S.@l!@ MúrrÍd d€ Me 

^mbihb 
- SEUM . â!âoê á.t Mnor.d6

ol2

^NDRÊSS 
RIBEIRO DOS S^llTOS 029i362222,1

PÍÍo Homoro!Éo Clllmür.d.

1.5m,00@ 6l).00 ltáiá

!#álÍnm, oo.r,mrro g.iróô ábtúirnEnt m Pdlâl & cohp.8 Plltlcs dn 16v072021 às 10:36:26'

Página 1 de 1

RÍ 1 .500,0000



{clPÁt

soucrÍ^çÀa DE PREçoSDE ÊEFEBÊNqA

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
cotaçao - vElcuLoS

Palquts Í[âm 16&2120211À.{A

aExÀTB^d"lllÍlrmanl! com o CRv (C.Í![6do d r!]rt! d! vlrcrrbrj.

Termos Pesquisados

MôÍOR NO MINIMO 2.2 ÍURBO 2019rr202)
^ 

DIESEL I PM V.lldidd:4

Oílo.llr

Pdtd tb corDÉ. Púi{c..

Pdlí d. Cqtte.ú Públc-

ÍÀúbl dô C{rnc.!. Púr:ros

Pdtrl & comp.at Púu|o..

se!r.,ü tltu.iiEl & 
^únrrúÍaÉao. 

Rd.e

PREFEÍTURA MUNICIPAL OE MAGAINIE§

Pr!í.iúu Mur.pd dt R.!0n íaçáo

SECRETAÂIA MUNICIPAI OE AGRICUITURA E
PÉSC . SEMAP

001/202r

@1t2o21

012t2tr21

oo2no21-
SEMAP

o.!. ü uclt Éo

16n2n421

?,][612A21

r006/2021

05/03202'

12

21

3

12

5.690,mib

6 620,00m

8.920,00m

9.720,0{m

R17.737.5000 Rl8.920 @00 Rt 5.6m.0040 R!9.720,00@

Detalhamento de Preços

Ô TIPÔ CÂMINHÔNEÍE. NôMÍNtMo22TURBo aarMBLrsrlvEl À DtEsE+

s@iâ,1a MLricbel dâ dÍJnLtáco . R.o§6 Huron6

üie.íll
Po.t l d€ C6.npra! Públcá! 16D2n021

r f 
^.^ô 

ôF ô1 lllul !'Elcrllo nPo PlcK.{rP. 04 Íou^TRo} PoRTls, uoÍoe 2.0 TI,R8O ClM NO MINIMO l70
õ?i;ãü-,iíàãr ô. .;ilclircã iúêrids, cÀúsió ÀúrouÁnco, cov en co'rDrcroNÀDo. coíúBUsívEL
õÊser"Cio. iirneçiô xionrú1rcl. vrDRos E rnÁvas EúrFlc s. 

^NooE 
F^BRlcaÇÀo No MlNlMo2020 coM

iô-út os lcessônros oe SÉGURANÇÀ slNAUz^çIo ExlGlDGs PELo coMrR N E Loc^9Áo PoR Kv LIVRE'

à-piiioú oÊioclàrõ e uerúl - niotsrno oe pneÇo's oBJEÍlv^NDo coNrÊ^T^ÇÁo DE sERvlÇos DE

«iceôÃõÍÉnseioÉ velcuLos rrPo PrcK-uP E TRAToR íaEMMoronlsrl E sEM coMBUSTNEL). PÔR

õiioii'àiüeÉü Lúe pÀm ereroen es oeuelors oô G alNÉÍE o^ PREFEIÍA E SEcRET^RI^ MUNIcIPlr

OE AGRICULTURA. iIEIO AMEIETTE E A8A§TECIMENÍO

PtIo Hdn L0.do q-üÔd.

5.690.0000 12,00 rês

pREFETÍrrR Mr.ÀllclP loEt 
^G 

uíÀEs BÁR Í o0:r,2021

0/10

AaRÀs sERvlcos MEcANlcos, coNsrRuc o,
CONSERVACAO E LOGISTICA EIRELI

PÍ.{o Ho olo!ú Out{d.d.
6.620,0000 2a,00 Mô!

PnLltúÉ Múd.D€l d. R.sÊn{rao 012n021 Poíd d6 cdt'p.tl Piib{c.. 10m6,'2021

E§g#Ér#"
O@mnü,9d.do .LEúksrnt m Pdt l d! C''tptÚ AIU'a e 16/072021 à l3:o3:'10'

Página 1 de 2
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SÂNÍOS E FERNANOES EIRELI

Oílg.ín

Pcrr d. Cd!..t PúbÍêr

D.rr d. llclbÉo

2A$5t2021



CIPAZ

"4_

. PODER LEGISLATIVO
cÂMARê, MIIMCIPAI, nT. sANTÂRúM

CNPJ no 10.2t9.202/000t-82 
-Divisão de Licitações e Contratos

Liciucaocms20 I 8@gmai l.com - hrtp//sanrarcm.ps.leg.br/

-*rra*=.og.r**
p."rr.a.], .:.......RUA:.. ...3'.m

BAIRRO:

DIScRTMtNAÇÃo UNII) QTD/
ANO

VAL
UNTT.

MÉDIo

VALOR
TOTAL
wrÉolo

I

0l Vclculo ,lpo cominhq,rde, U
portas. cabine dupla molor no mininro
2.2 turbo - Mecânica. ano/modelo
201912020, §apcidade psra 5
passageims" combuslível à dlssel.
trsçào 4 x 4, ar corúicionado, diçção
hidráulica- vidro elétrico. travs elétrica,
quilometragern livre. seguro total.
equipado com todos os itens de
segurança exigido pelo DENATRAN,
juntaments com o CRV (CeÍtificado de

de VeÍculos

Mé:i

0t Yêlculo tipo possalo rev€,04 portas,
motor com potência mínimâ de 1.0

cilindradas, âno/modelo 201 E/201 9,
capacidade p8Ía 05 passageiros,
combustivel gasolina/álcool, direçào
hidniulica- ar condicionado. seguro
totâ|. quilometragcm livre, cquipado
com todos os itens dc segurança
exigidos pclo DENATRAN,
jultanrenle com o CRV (ceniÍicsdo de
registro de veiculos).

Més

00I_ §

EMPRESA: d".',L*,râ.

Prezado (a) Senhor (a)

. 
solicito.desu rcspcitsda empresa, p8râ inrcio de proccsso dÊ Licitação, que sejam bmecidos oa

valotts abaixo, para fins dc levantxmento prcriminar de prcços para futura c cwntual rocaçitro de
veículos e emborcação conforme descriio abaixo.

Peço que seja apresentada planilha dc composiçIo de cüstor que embmcm o volor Íintl
demonstrsdo no quadm abnixo.

Pârâ r"spo.ta desta, dá-re o pruo de 05 (cinco) dies úteis e contrr do dír sÊguinte a datÂ de
receblmento,

SantaÉm -pA, lÁ tA1 no2t

)

Página I
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13r
a*L, ^ PODER LECISLATIVO

c Â rr,r a R.A Jrrr rNrcrp,aL nr siNl,rÁ,nÉtvt
CNPJ n" I 0.2t9.202/0001-S2

Divisão dc Licitações e Conrratos
Licitacaocms20 I 8@gmail.com - http;//sanrarem.pa.leg.br/

:i.-

0Jp,

o.ooo

Diretoria Ceral.

Corimho e ossinaturu do gerenle ou responsúvel da empresa:

T?,?,?1hl1lísh1??

J" t',li[atr'*ili'*"

4

(Arapiuns, Tapajós. Várrca e Lago
Grande/Arapixuna). motor de 90 a 150
HP com as seguintes descriçõcs: com
combustÍvel. capacidade para l0
passageims, a gasolina, devidamentc
equipada e tripulada. A embarcaçâo
deverá atender todas as normas dô

at

strali

Rios

oncho út) tipo e.\'prcsso paÍa
atender as Ilecesstdades parlamentares

Iad nt dava alr]ac fa Muni ct depal
Smtarém âo depara Regi

auloridode maritima MAM

Diárias 100

Página 2
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.\\CIPAZ Dg

vEIcuLo rlpo ptck-up axa, caBtNE oupL ,4 poRTAs, AR coNotctoN^Do, Ktr MULÍ|MID|A, úDto Ft AM,
ENTRAOA USB, FAFOL OE NEBLINA, SENSOR OE FÀÂOL. COMPUTAOOR OE AOROO. VIOROS ELíRICOS
TRASEIROS, VIDROS ELÊTRICOS DIANTÉIROS BANCO§ DE COURO NUSTE ETÊTRICO, OESEMB RA§EIRO,
FREtos Aas. ptLoÍo AuÍouÁTlco, voL NÍEcoMRE6UL GEM DE^LÍUR ,TR v s ELÉrRrcAs,roRauE
MlÀIMo (KGF.M) r2,5, suspENsÁô otÀNTEtRA E ÍRrsÉtR , coNsuMo MiNrMo cro^oE (KM/L) 0.5, coitsuMo
MÍNtMoEsrR o^ (Ki,rÂ) 10,5, c^Mao aurorrÁTrc oE6M RCHAS rR ÇÁo.x., orREÇÃo MIN|M HrDRÁuLrc,
ELÊrRtcÂ, coMpRtuENto MINtMo (MM) 5.2m, ENTRE-Erxos MlNrMo tMM)3080, porÊNcn MIN|M^ 2 B - 200 cv
CoMBUSTTVEL OiESEL, TÀNOUE MtNtMO íL) 75, AIR&\O MOÍOR|SÍÀ, ÀtR8^G P SSAGETRO.^|RSAG L TER !.
cof,JTRoLE DE TR ÇÃo, Roo^ DE AtuMtNto aÂo 1ô', DlsÍFtBUtÇ^o ELEÍRô. CA oE FRENAGEM, coM
caP^cto^oE MINTMA oÊ CÂRGAMINIMA lOOOXG, (e..rtrEd 20212021){SEM MOÍOR|STA)- - Conráiaçáo d€
.mp.ê.á êrp.oâl6dá paÉ prc6tálao dê.ô1406 ó. b.áçáô d. Élcdo3 $m nroldist páá .ládê. a .rê.e3liL.la do
Municlpio do Rê06.ôEçloPl

0ll 0$ x

AUIO LESTE I-ÍDA

Pnfotbmolo0.óo qstid.d.

8.920.0000 3,00 Unidâd.

SÊCREÍARIA UUNICIPAL OE AGRICT,IÍUF^ E PESCA.
SEMAP

@22021-SEM P 05/032021

L@çao dô 02 V.Íêub. lpo csnhhoÕsb, 4 poiÀr. .tirN dupL, nbbr m mlnlm! 22úôô - Arbrnáih., lno/in d.b
2015/2020, crp.dd.d. p-. 5 p§.€É1o.. ..írürdlv.! ô diB.l, tãfrô ax,l. Í .úrüldo.edo, dtEfáo l'&61{.r. vidõ
.ltti:o. t&! .Ltlc., quldn ú.!po Im, !.{iro ld.l,6quit do.o.n bdd 6 ildú {9 .6gsúç. .rigiro. p.b
OENATR N, F .ml,a ffi o cRv (C.íticúô d. R.gbtD d. v.Ídrr). - LOC çIo oE VEICULOS. SEM
CONDUIOR, PARA ATENOER AS NECÉSSIOAOES DA SECREÍARI.A MUNICIPA! OE AGRTCULTURA E PESCA.
SEMAP

012

PÍ.ço Hoí|oloçdo Oürüdú
9.7m.0000 12,00 Mô.

-.i§sttk" Docrmnlo g.íüb .rtlo.hamnL rc PdLl d. Cmp.É Públldt dn 1610/2021 àt 13:03:'0-

Pàgi1na 2 de 2
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PODER LEGISLATIVO
c Â N,l.qRq MtrNrcrplt nn SaNJIaRnM

CNPJ n" l0 -219.20210001 -82

Divisão de Licitações e Contratos

Licitacaocrns20 I 8@gmail.com - http://santarem'pa'leg'br/

CARIM I]O/ASSINATI.] RA
DADOS

ToPoARLOCADORALTDA-}#

Av. ilgúmp FuÍtado' n "2614

A(leis CEP 68 040 - 060
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O objetivo da contratação em tela é registrar preços para eventual Contrataçâo de Empresa especializada

em Locação de Veículos (Carros e Embarcação), para atender às necessidades da Câmara Municipal de

Santarém, conforme quantitativos contidos nos autos.

A pesquisa de pregos, no âmbito das compras e contratações públicas, refere-se à estimativa de

custo levantada pela Administração para o objeto pretendido, visando dois principais objetivos: l.

Avaliar a disponibilidade de recursos orçam\,'ntários para a aquisição/contratação; 2. Subsidiar o

processo de aquisição/contratação, estabelecendo parâmetros de análise, julgamento e aceitação das

propostas ofertadas.

Conforme estabelecido pela IN 7312020, a pesquisa de preços deverá ser formalizada no

processo, seguindo orientações do disposto em seu artigo 30:

"Art. j'Á pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no
mínimo: I - Identificação do agente responsável pela colação; II -
Caracterização das fonles consultadas; III - série de preços colelados; IV -
Método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e Y -
Justificativas para a melodologio utilizada, em especial para a desconsideração
de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamenle elevados, se aplicável. "

A IN 7312020, estabelece, ainda, parâmetros para a realizâção da pesquisa de preços, conforme

seu artigo 50:

"Art. 5'A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em

processo licilatório para a aquisição e conlratação de ser-viços em geral será

realizada mediante a utilização dos seguintes parômetros, empregados de forma
combinada ou não: I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico

gov.br/painel de precos, desde que as cotações refiram'se a aquisições ou

iontraiações firmadas no período de até I (um) ano anterior à data de

diwlgação do ínstrumento convocatório; II - aquisições e contratações similores

de oitros entes públicos, firmados no período de até I (um) ano anlerior à dala

de divulgação ão instrumento convocalório; III - dados de pesquisa publicada

em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio

amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no

iniert alo de ité 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do

instrumento cowocatório, contendo a data e hora de acesso; ou IV - pesquisa

direla com fornecedores, medianre solicitação formal de cotação, desde que os

orço^rntoi considerados eslejam compreendidos no inte'aalo de até 6 (seis)

mises de antecedência da data de divulgação do inslrumento convocatório'"

Página I

l:.
t.-

NOTA EXPLICATIVA DA COTACÃO DE PRECOS



/-i.l,rtPAt- Ds-

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE sANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTAREM-PARA

CNPJ n" I 0.21 9.202/0001 -82

)
b1i

O?O

Os preços coletados para a pesquisa devem ser obtidos através da utilização dos parâmetros

acima mencionados, de forma combinada ou não, devendo ser utilizados, preferencialmente, os

parâmetros I e Il, sendo analisados de forma critica levando em consideração a peculiaridade de cada

forma de pesquisa. Nas pesquisas de preços apresentadas foram utilizados os parâmetros elencados nos

incisos ll, e IV.

Como o objeto pretendido na contratação se trata da prestação de servigos, vejamos o que trata

a lei sobre a composição de preços, Lei 8. 666/93 em seu art. 7', § 2o, inc. II:

ArL 7o Ás licilações para a execução de obras e para a prestação de semiços

obedecerão ao disposto neste arligo e, em particular, à seguinte seq ência:

§ 2o Às obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

II - Existir orçamento detalhado em planilhas que exPressem a composição de

todos os seus custos unitários:

O fato é que o mercado tem soluçÕes que eventualmente não admitem, ou que tomam dispensável, a

decomposição dos custos de execução sem que isso cause prejuízo ao julgamento adequado das propostas e ao

acompaúamento correto das obrigações contratuais, o objeto pretendido na contração é um serviço comum e

objeto de muitos processos licitatórios realizados na região, visto que muitos órgãos públicos não possuem em

sua frota veículos suficientes paÍa atender as demandas administrativas diárias.

A unidade de medida para realização das locações dos veículos foi o valor mensal no item I e 2 e no

item 3 a lancha o valor da diária, unidades amplamente utilizadâs em processos licitatórios similares.

O Tribunal de Contas da União (TCU), ao indicar a necessidade de apresentação de planilha "sempre

que possível", parece já ter recoúecido que algumas circunstâncias não admitem a identificação de custos

unitrírios incidentes na execução de determinados objetos, vejamos:

9.4.1. elaborar orçamentos eslimados em ptanilhas de quantitativos e de preços

unirários quando do lançamento das licitações' a fim de balizar o iulgamento das

propostas com os preços vigentes no mercado e de possibilitar a seleçõo da proposta

maisvantaiosa,deacordocomoart'2"doRegulamentodeLicitaçõesdaenlidade'

somente dispensando-a, molivadamente' naquelas contratações em que a natuÍeza do

seu objeto torne inviável ou desnecessário tal detalhamento; (ICU' Àcórdõo n'

1.7 50/2014, Plenário, grifumos )

Portanto, a regra geral impõe à Administração o dever de detalhar' com o maior grau possível' a
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composiçâo dos serviços que contratarájunto a particulares, descrevendo seus componentes e insumos uniúrios

e, a partir deles, definir proporcionalmente o valor total do encargo. Essa regr4 todavia, não pode ser vista de

forma absolut4 mas conforme regras e preceitos que regulamentam o mercado. Enüto, se há serviços/soluções

que são ofertados sem considerar os custos das unidades que compÕem o serviço, essa obrigação não persistiÉ.

Afinal, se a finalidade de decompor o objeto em uma planilha de quantitativos e preços unitários é levar

ao conhecimento das licitantes todas as parcelas que integÍam o objeto, bem como possibilitar o julgamento

objetivo das propostas e permitir a condução de incidentes contÍâtuais, não faz sentido elaborá-la quando o

mercado não trabalha sob essa metodologia. Deve-se, então, oferecer o objeto independentemente de sua

composição unití,ria.

PortâÍrto, a exigibilidade de planilha detalhada de custos é imposta apenas para a formação de preços de

serviços que, em raz&o da forma como são disponibilizados no mercado e das particularidades da demand4

permitem a decomposição objetiva das despêsâs inerentes à sua execução.

Foi sOlicitado como demonstra as pesquisÍ§ acostadas aos autos, que Í§ empresas que fOmecessem as

pesquisas de preços demonstrassem as suas devidas composições de cu§tos em planilhas, o que sobreveio

resultado negativo, demostrando que a pratica usual de mercado é a utilização do objeto locação de veículos pelo

valor global do item sem demonstração da decomposição.

Dessa forma, demonstra-se as cotações oras realizadas com fomecedores locais e com contratações

estarem dentro dos critérios legais e plenamente capâzes de fornecer os parâmetros necessários para a conÍatação

pretendida.

Sanrarém, l6 dejulho de 2021

€n beral Cunha
Geral - CMSDi

Port. N' 003/202 l -DAF-DRH
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