MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE- SMAPMA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2021
SESSÃO PÚBLICA: DIA 16/09/2021, ÀS 9H

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL, DESCRIÇÃO NO ANEXO I, DESTE EDITAL.
Licitação exclusiva as beneficiárias da LC 123/2006 alterada pela 147/2014.

TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

CONTATO

Informações: (053) 3249 1013
E-mail: licitacoeshulhanegra@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas nº 1562 – Centro, Hulha Negra/RS, CEP 96460-000,
Comissão de Licitação e Pregão
Página oficial na internet: www.hulhanegra.rs.gov.br
A empresa ..................................................................... acusa a retirada do Edital
referente a este processo licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO 053/2021) e deseja
ser
informada
de
qualquer
alteração
pelo
e-mail
........................................................................................................................;
fone/fax: ( ) ............................................................... e/ou pelo endereço
.............................................................................., CEP: ...............................
(local/data) ..........................................., ......... / ........ / .............

RECIBO

.................................................................................................
nome (completo) e assinatura

OBS.

Remeter este recibo à Comissão de Licitação e Pregão
E-mail: licitacoeshulhanegra@gmail.com
É imprescindível realizar o envio deste recibo para eventuais comunicações aos
interessados, quando necessário, além de servir como comprovação nos autos do
processo, conforme determina a legislação vigente.
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA / ENVIO DE DOCUMENTOS
Av. Getúlio Vargas nº 1562 – Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS
Comissão de Licitação e Pregão – Hulha Negra/RS – CEP 96460-000
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, ME, EPP,
BENEFICIADAS PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.
O MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, através do Prefeito, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pela Lei Federal nº.
10.520/2002 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
interessados, que no dia 16 de setembro de 2021, às 9 h (horário oficial de Brasília), no
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, na Sala do Setor de Licitações, localizada na
Avenida Getúlio Vargas, nº. 1562, por meio do site www.portalcompraspublicas.com.br, a
Pregoeira e equipe de apoio, designados pelo Decreto nº. 2.404/2020 se reunirão com a
finalidade de realizar a presente licitação por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 053/2021 - do tipo menor preço por
item, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL, DESCRIÇÃO NO ANEXO I, DESTE EDITAL, nos termos Decreto Municipal nº. 941/2006,
pela Lei Federal nº. 10.520/2002, aplicação subsidiaria da Lei Federal nº. 8.666/1993e pelas
condições constantes neste edital.
1.
DO OBJETO:
1.1
Constitui objeto desta licitação a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL.
1.2 A empresa interessada em participar deverá apresentar a declaração de microempresa,
assinada por contador, no credenciamento.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.1
As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos,
sendo que a simples participação neste processo licitatório implica aceitação de todos os seus
termos, condições, normas, especificações e detalhes, sem poder invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral
cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob
quaisquer alegações.
2.2
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
de preços sujeitará a licitante às sanções previstas na Legislação.
2.3
Não poderão participar da presente licitação os interessados temporariamente
suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com a Administração do
Município de Hulha Negra/RS, bem como declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nas suas esferas federal, estadual ou municipal, nos termos do Art.87,
incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993.
2.4
Esta licitação é exclusiva as beneficiárias da LC 123/2006 alterada pela 147/2014,
não podendo participar empresas que não se enquadrem nesta lei.
2.5
Ainda não poderão participar desta licitação:
a) pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto
desta licitação;
b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) empresa ou sociedade estrangeira.
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