
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICITAQAO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRY DE PREQOS N ' 091/2019

Processor n ' 9052/2018, 9225/2018, 9083/2018, 8213/2018 e 917/2019

Pregao Presencial n ' 1 8/201 9

O Municipio de Conceigao d&Barla, pessoa juridica de direito pOblico interno. inscrita no
6GC sob o n ' 27.174.077/0001-34, com sede na Praia Pref. Jose Luiz da Costa, s/n ',
Centro. ConceiQao da Barra - ES. adiante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
brasileiro. casado, portador do CPF-MF n ' 576.518.637 15 e RG n ' 415.465 SSP/ES.
residente nesta Cidade. adiante denominado CONTRATANTE e, de outro lada, a empresa
WB LOCAQOES DE MAQUINAS LTDA EPP pessoa juridica de direito privado. inscrita no
CNPJ-MF sob o n ' 08.294.854/0001-30, com sede Rua: Alexandre Bonadiman, n ' 29,
Bairro: Santa Barbara. Cariacica-ES. CEP: 29.145-050, por seu representante legal, Sro
Wilson Pereira da Silva Filho. inscrito no CPF n ' 020.145.227-82 e na Carteira de
Identidade n ' 1.018.621 SSP-ES. doravante denominada CONTRATADA. considerando o
julgamento da licitagao na modalidade de PREGAO. PARA REGISTRO DE PRE(;OS, sob
n'. 18/2019 publicada no DOES do dia 07/03/2019, bem coma, a classificagao das
propostas publicada no DOES de 21/03/2019, e a respectiva homologagao conforme fls
1.582 a 1.584. dos Processes Administrativos n ' 9052/2018, 9225/2018, 9083/2018,
8213/2018 e 917/2019. RESOLVE registrar os pregos das empresas, nas quantidades
estimadas. de acordo com a classificagao por das alcanQadas por item. atendendo as
condig6es previstas no Instrumento Convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de
PreQos. e regido pda Lei Federal n '. l0.520/2002. pele Decreto Municipal n '. 4.178/2009.
de 04 de dezembro de 2009. pda Lei Federal no 8.666/93 e suas altera96es e em
conformidade com as disposiQ6es a seguir

CLAUSULA PRIMEIRA
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de pregos dos serviQos especiflcados no
Termo de Refer6ncia do Anexo Ido Edital de Pregao Presencial n ' 18/2019 que passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentaQao e propostas de pregos
apresentadas pdas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processos n '
9052/2018, 9225/2018,9083/2018, 8213/2018 e 917/2019

CLAUSULA SEGUNDA
2- DO PKECO
2.1 - Os preQos a serem palos coincidem com os preQos definidos no Anexo 01. e nele
estio inclusos todas as esp6cies de tributos. diretos e indiretos, encargos sociais* seguros
fretes, material, mio de obra e quaisquer despesas inerentes a compra
2.2 - Os pregos contratados servo fixos e irreajustaveis, ressalvado o disposto na cldusula
terceira deste instrumento
2.3 - O prego sera page, conforme definido na Ata de Registro de Pregos
2.4 - A exist6ncia de pregos registrados ndo obrigar6 a Administragao a firmar contrata96es
que deles poderao advir, facultada a realizagao de licitagao especifica ou a contratagao
direta para a aquisigao pretendida nas hip6teses previstas na Lei Fedellal n '. 8.Qge793
medlante fundamentagao. assegurando-se ao beneficigrio do registry,'6 prgfalFBhcia de
execugao de servigos em igualdade de condiQ6es. ,,:;; /';' \ .[V. ,('J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCCIQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICITAQAO E CONTRATOS

CLAUSULA TERCEIRA
3- DA VALIDADE DA ATA
3.1 - O puzo de va]idade da presents Ata de Reg]stro de PreQos 6 de ]2..1gezsl.nleseg
3.2 - Durante o puzo de validade desta Ata de Registry de Pregos. a AdministraQao
Publica Municipal nio sera obrigada a firmar as contrata96es que deja poderao advir:
facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo
assegurado ao beneficiirio do registro prefer6ncia de servigos em igualdade de condig6es

CLAUSULA QUARTA
4- DA UTILtZAQAO DA ATA
4.1 - A presente Ata de Registro de Prego podera ser usada por todos os 6rgaos da
Administragao POblica Municipal, mediante pr6via consulta e autorizagao da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e/ou Educagao e/ou Meir Ambiente e/ou Agricultura e
Pesca, nio podendo exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registry de pregos para 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independente do nOmero de 6rgaos nio participantes que aderirem,
conforme preceitua o art. 22, $4o, do Decreto n ' 7892/2013

4.2 - O prego ofertado pda(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de
Prego 6 o especificado nesta Ata
4.3 - Em cada servigo executado decorrente desta Ata, servo observados, quanto ao
prego, as cliusulas e condig6es constantes do Edital referente a mesma
4.4 - Em dada execugao de servigos. o prego unitdrio a ser page sera o constante da
proposta apresentada pda(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is)
tamb6m a integram
4.5 - As contrata96es adicionais previstas nesta c16usula nio poderao exceder por 6rgao
ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata
de Registro de Pregos.

CLAUSULA QUINTA
5- DAS CONDlgOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 - O compromisso de entrega/execugao de servigos s6 estarg caracterizado mediante o
comprovado recebimento, peso fornecedor, da Nota de Empenho decorrente desta Ata de
Registro de Pregos e do Edital de Pregao Presencial n '. 18/2019
5.2 -- O fornecedor ficari obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vig6ncia
desta Ata de Registro de Pregos, nio podendo, em hip6tese alguma, estipular quantidade
minima ou mdxima de entrega
5.3 - Os servigos deverio ser executados acompanhados da Nota Fiscal
5.4 - A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera solicitar a licitante a substituiQao dos
objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade. ou a
complementagao em caso de irregularidade relativa a quantidade. Nestes casos o puzo
para complementagao e/ou substituigao sera determinado pda Unidade responsavel peso
seu recebimento
5.5 - Os prazos de execugao admitem prorrogagao. a crit6rio do setter requisitante
devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado peso responsavel, desde que
ocorra algum dos seguintes motives

a) Alteragao das especifica96es pda Administragao Municipal
b) Superven16ncia de fate exceptional e Imprevisivel, estranho a voQ$adg,,dgz'panes

que altere fundamentalmente as condig6es de cumprimento doMWe®ecugao do
Registro de Pregos

e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LiCiTAQAO E CONTRATOS

c) Interrupgao da execugao do Registro de Pregos ou diminuigao do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administragao Municipal:

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Registry de PreQos. nos limltes
permitidos pda Lei 8.666/931

e) Impedimento de cumprimento do Edital e execugao do Registry de Pregos por fate
au ato de terceiros, reconhecido pda Administragao Municipal em documentos
contemporaneos a sua ocorr6ncial

f) Omissio ou atraso de provid6nclas a cargo da Administragao Municipal, sem
prejuizo das sang6es legais aplic6veis aos responsaveis

5.6 - A execugao dos servigos deverg ser conforme descrito no Termo de refer6ncia
contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de servigo, na qual se atestari
o seu recebimento, nas quantidades definidas pdas Secretarias requisitantes, na forma do
Artigo 73, inciso llda Lei8.666/93

C LAUSULA SEXTA
6- DAS 0BRIGAQOES DO FORNECEDOR
6.1 - Executar os objetos descritos na Clgusula Primeira deste instrumento contratual
conforme especificados no Anexo I que integra o presente Registry de Pregos
6.2 - Aceitar. nas mesmas condiQ6es contratuais. os acr6scimos e supress6es que se
fizerem necessArios nos servigos a serem prestados, at6 o limite estabelecido na legislaQao
em vigor.
6.3 - Responsabillzar-se pele integral cumprimento dos objetos. inclusive no que se referir
a observincia da legislagao em vigor.
6.4 - Substituir ou complementar, ds suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em
que se verificarem vicios de qualidade e/ou quantidade
6.5 -- Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da
documentaQao apresentada, novo(s) documents(s) que comprove(m) today as condiQ6es
de habilitagao e qualificaQao exigidas para a compra dos itens, bem coma os que
comprovem a sua compatibilidade com as obriga96es assumidas
6.6 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
demais 6nus necessdrios a execugao do Registry de Pregos
6.7 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente a
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole na
execugao do Registry de Pregos, nio incluindo etta responsabilidade a fiscalizagao
6.8 - Manter durante toda a execugao do Registro de Pregos, em compatibilidade com as
obriga96es por ela assumidas, todas as condi96es de habilitagao e qualiflcagao exigidas na

6.9 - Permitir e facilltar a flscallzagao do Registry de Pregos, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados
6.10 - Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura
6.11 - Cercar deus empregados de garantias e proteg6es legais, nos termos da legislagao
trabalhista, inclusive em relagao a higiene, seguranga e medicina do trabalho. fornecendo
os adequados equipamentos de seguranQa e protegao individual, no que couber, a todos
os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a prestagao dos servigos
6.12 - A licitante deveri registrar as ocorr6ncias havidas durante a execu$go gJ>1;Fe$ente
Registro de PreQos, de tudo dandy ci6ncia a ADMINISTRA9AO MUNl9lPAb44e®ondendo
integralmente por sua omissdo. ,,-"''..-';;::::;;l';'f"'' ,P
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEiQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICITAQAO E CONTRATOS

6.13 - A licitante dever6 indicar preposto com poderes de decisio amplos e irrestritos.
compativeis com o objeto deste Registro de Pregos, que ficar6 responsavel para responder
junta a ADMINISTRAQAO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou dOvidas ocorridas
durante a vig6ncia do Registry de PreQos, ficando desde ja acordado que o mesmo deverg
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalizagao
6.14 - Declaragao sob as penas da lei armada pele representante legal da empresa
licitante de que disp6em do objeto delta licitagao

CLAUSULA SETIMA
7- DO PAGAMENTO
7.1 - Ap6s a execugao dos servigos cotados a licitante vencedora apresentar6 a Prefeitura
Municipal de ConceiQao da Barra, nota fiscal para liquidagao e o pagamento da despesa
sera feito: mediante ordem bancdria creditada em conta corrente ou atrav6s de
autenticagao de c6digo de barras da nota fiscal/fatura, no puzo estipulado no termo de
refer6ncia, contados do recebimento definitivo dos servigos
7.2 -- A Nota Fiscal deverg ser apresentada ap6s a expedigao do Termo de Recebimento
Definitive pele setor requisitante
7.3 - Ocorrendo erros na apresentagao do(s) documents(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
sera(ao) devolvido(s) a licitante para corregao, ficando estabelecido que o puzo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagao da nova fatura. devidamente
corrigida
7.4 - A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera deduzir do pagamento importancias que a
qualquer titulo Ihe forem devidos pda licitante, em decorr6ncia de inadimplemento
contratual ou outras de responsabilidade da licitante
7.5 - O pagamento somente sera efetuado mediante

a) Prova de regularldade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicilio ou sede da
licitante) e Municipal (onde for sediada a licitante e a do Municipio de Conceigao da
Barra, quando a cede nio for deste Municipio), atrav6s de certid6es expedidas pelts
6rgaos competentes, que estejam dentro do puzo de validade expresso na pr6pria
ce rudi o

b) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, atrav6s da apresentaQao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTSI

c) Prova de situagao regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social INSS
atrav6s da apresentagao da CND - Certldio Negatlva de D6bitos

7.6 - O pagamento sera efetivado mediante dep6sito em conta corrente, em qualquer
ag6ncia da rede bancaria, indicada pda licitante ou atrav6s da autenticagao de c6digo
de barras da nota fiscal/fatura emitida pda licitante
7.7 -- De acordo com a Portaria Municipal n ' 465/05, Artigo I ', $$ 1o e 2', o CNPJ ou CPF
constante do respective processo e o CNPJ ou CPF da conta banciria devergo ser
coincidentes
Nio servo efetuados cr6ditos em contas

a) de empresas associadas
b) de matriz para filiall
c) de filial pa ra matriz
d) de s6cio;
e) de representante;
f) de procurador. sob qualquer condigao

7.8 - E vedada a antecipaQao de quaisquer pagamentos send//Mrimento das
condiQ6es estabelecidas neste Registry de PreQos. ,,,':}6,';f./ ..:;::::::::::::1?>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEtgAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICtTAQAO E CONTRATOS

7.9 - Nenhum pagamento seri efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual
7.1 0 - A licitante arcarg com todos os custos referentes a mio de obra direta e/ou indireta.
acrescidos de todos os encargos sociais e obriga96es de ordem trabalhista, recursos
materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
admlnistrativas, tributes e demais encargos necessdrios a prestagao dos serviQos objeto
dente Registro de Pregos

CLAUSULA OITAVA
8- DAS PENALIDADES
8.1 - A recusa injustificada da licitante em realizar o servigo definido na Cliusula Primeira
deste instruments, de conformidade com a proposta classificada na licitagao e indicada
para registry do respective prego, ensejara aplicagao das penalidades enunciadas a seguir
8.2 - A licitante deverg observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a
realizagao do objeto contratado, sujeitando-se ds penalidades constantes do art. 7' da Lei
n' 1 0.520/02 e da Lei8.666/93 e suas alterag6es
8.3 - Na hip6tese da licitante deixar de cumprir as obriga96es estabelecidas por este
Registro de Pregos, poderao ser aplicadas as seguintes penalidades

a) Advert6ncia, por escrito
b) Multa de 0,3% (tr6s d6cimos por cents) por dia de atrasol
c) Multa de 1 0% (dez por cents) pele descumprimento do Registry de Pregos
d) Suspensao para contratar com a AdministraQaol
e) DeclaraQao de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica Municipal

8.4 - As multas previstas nas alineas "b" e "c" do item acima servo descontadas de
Imediato no pagamento devido ou cobradas judiclalmente, se for o casa
8.5 - Antes da aplicagao de qualquer das penalidades. a licitante sera advertida, devendo
apresentar defesa em 05 (cinco) dias Oteis
8.6 - A licitante, durante a execugao do Registro de Pregos, somente podera receber 03
(tr6s) advert6nclas, quando, entao, sera declarado o descumprimento do Registro de
Pregos, com a aplicagao das penalidades cabiveis. A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL
por6m, podera considerar rescindido o Registry de PreQos mesmo que s6 tenha ocorrido
uma advert6ncia
8.7 - As advert6ncias, quando seguidas de justificativa aceita pda ADMINISTRAQAO
MUNICIPAL, nio servo computadas para o fim previsto no item 9.5
8.8 - As advert6nclas, quando nio seguidas de justificativa aceita pda ADMINISTRAQAO
MUNICIPAL, dario ensejo a aplicagao das penalidades das letras "b" a "e" do item 9.3
8.9 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderao ser aplicadas em conjunto e
cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras "d" e "e", todas do item 9.3
8.10 - A multa morat6ria sera calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e nio
da advert6ncia, estando limitada a 10% (dez por cents), quando deveri ser rescindido o
Registro de PreQos e apllcada. tamb6m. a multa cominat6ria de 10% (dez por cents)
Poderg a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL. entretanto. antes de atingido o pr6-falado limite.
rescindir o Registro de Pregos em razdo do atraso
8.1 I -- As multas poderao ser aplicadas tantas vezes quantas forem ds irregularidades
8.12 - Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega/execugao dos serviQos, sem que
tenham sido apresentadas justificativas plausiveis, estari caracterizado o descumprimgrRo
total das obrigaQ6es assumidas, faso em que. a16m de aplicar multa preyista ngdt9n 9.3

podera a ADMINISTRAQAO MUNICIPAL optar pda rescisgo do .5ligElf!):lg,Heros
C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICiTAQAO E CONTRATOS

8.13 -- A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera considerar outros fatos, que nio o
dimples atraso na execuQao dos serviQos objeto delta Ata, para entender rescindido o
Registry de Pregos
8.14 - As multas servo calculadas pelo valor total do Registro de PreQos
8.15 - Se o descumprimento do Registry de Pregos gerar consequ6ncias graves para a
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera etta, a16m de rescindir o Registry de Pregos
aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do item 9.3.
8.16 - Se os danes puderem atingir a Administragao Publica Municipal coma um todd, sera
aplicada pena de Declaragao de Inidoneidade
8.17 -- A dosagem da pena e a dimensio do dano servo identificadas peta SEMASI
8.18 - Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a SEMASI submeteri sua declsio ao
Procurador Gerd do Municipio, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a
Administragao POblica
8.19 - Nio confirmada a DeclaraQao de Inidoneldade. sera esta considerada coma
suspensao para contratar com a Administragao POblica pele puzo m6ximo de 02 (dais)

8.20 -- Poderio ser declaradas inid6neas ou receberem a pena de suspensao as empresas
ou profissionais que, em razio dos contratos regidos pda Lei n ' 8.666/93

a) Tenham sofrido condenaQao definitiva por praticarem, por melds dolosos. fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos

b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos de licitagao
c) Demonstrarem nio possuir idoneidade para contratar com a AdministraQao em

virtude da pratlca e de atom ilicitos

anos

CLAUSULA NONA
9- DO REAJUSTAMENTO DOS PKEQOS
9.1 - O(s) prego(s) registrado podera (ao) ser revisto(s) em decorr6ncia de eventual
redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais
registrados, cabendo a Comissio Municipal de Licitagao promover as negociag6es junto
aos fornecedores registrados
9.2 - Quando o(s) prego(s) registrado(s), por motive superveniente, tornar-se superior ao
prego praticado no mercado, a Comissio Municipal de Licitagao deveri

a) Convocar o fornecedor registrado para negociagao de redugao de pregos e sua
adequaQao ao praticado no mercadol

b) Frustrada a negociagao. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumidol
c) Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de

negociagao
9.3 - Quando o valor de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor,
mediante comunicagao e comprovagao formal, nio puder cumprir o Registry de PreQos. a
Comissio Municipal de Licitagao, poder6

a) Liberar o fornecedor reglstrado do compromisso assumido, sem aplicaQao da (s)
penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos,
relat6rios, comprovantes e justificativos que possibilitem o reajustamento do prego
registradol

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao

CLAUSULA DECIMA
10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRY DE PREGO
10.1 Esta Ata de Registry de Prego podera ser cancelada de plena,gtf6llgrW'do
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIQAO DA BARRA
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A licitante nio cumprir as obrigaQ6es constantes desta Ata
A licitante ndo assinar a Autorizagao de Execugao de Servigos no puzo
estabelecido e a AdministraQao nio aceitar sua justificativa
A licitante der causa a rescisio administrativa de compromisso decorrente de
Registry de Pregos
Em qualquer das hip6teses de inexecugao total ou partial de compromlsso
decorrente de Registro de PreQos
A licitante nio aceitar reduzir deus preQos registrados na hip6tese de se tornarem
superiores aos praticados no mercado
Por raz6es do interesse pOblico devidamente demonstrado e justificado pda
Administragao
A licitante, mediante solicitagao por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exig6ncias desta Ata de Registro de Pregos
For constatada a exist6ncia de DeclaraQao de Idoneidade do Fornecedor
Procedimento para cancelamento da Ata de Registry de Pregos
O cancelamento do Registro de Pregos, nas hip6teses previstas, assegurando os
principios das contradit6ria e ampla defesa, seri formalizado por despacho da
autoridade competentel
A solicitagao da licitante para cancelamento dos pregos registrados deverg ser
formulada com anteced6ncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administragao a
3plicagao das penalidades previstas nests Registro de Pregos, casa nio aceitas as
raz6es do pedido

d)

e)

0

g)

h)
l0.2 -

a)

b)

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA
11- DA AUTORIZAgA0 PARA AQUiSlgAO E EMISSAO DOS PEDIDOS DE EXECUQAO
DE SEKVIQOS
11.1 - As solicita96es referentes ao objeto do presente Registro de Prego servo
autorizadas por emissio da Nota de Empenho. casa a caso peso Titular da Secretaria
requisitante .
11.2 - A emissio das Autoriza96es de Execugao de Servigos, sua retificagao ou
cancelamento total ou partial, serif igualmente autorizados pele 6rgao requisitante
11.3 - Durante o puzo de validade do Registry de Pregos, A Administragao podera ou nio
contratar o objeto deste Pregao

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
1 2- DA RESCISAO
12.1 - A rescisio da Ata podera ocorrer nas hip6teses e condig6es previstas nos artigos 78
e 79 da Lei no 8.666/93, no que couberem com aplicaQao do art. 80 da mesma Lei, se for o
casa

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
1 3- DOS ADITAMENTOS
1 3.1 - A presente Ata nio podera ser aditada 9
CLAUSULA DECIMA QUARTA
14- DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representagao e pedido de recon$i4gnll:961 somente ,gerao acES)Midas
nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterag6es posteriores
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
15- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO
15.1 - A execugao do contrato seri acompanhada pda Secretaria Requente ou designado
representante da Administragao nos termos do art. 67 da Lei n ' 8.666/93, atrav6s da
Secretaria requerente, na pessoa do Slo Jailson Barbosa dos Santos-Matricula: 1 1676, que
deverg atestar a execugao do objeto contratado, observadas ds disposig6es deste
Contrato, sem o que nio sera permitido qualquer pagamento
15.2 - A fiscalizagao da execugao dos servigos sera feita pele CONTRATANTE, a fim de
cumprir. rigorosamente, os servigos, os prazos e condiQ6es do presence edital. proposta e
as disposiQ6es do contrato
15.3 - A fiscalizagao referida no subitem anterior ndo excluiri ou reduzird a
responsabilidade da contratada pda completa e perfeita execugao dos servigos
15.4 - Os esclarecimentos solicitados pda fiscalizagao deverio ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagag6es de canter t6cnico, hip6tese em
que servo respondidas no puzo mgximo de 24 (vinte e quatro) horas
15.5 - E direito de a fiscalizagao recusar quaisquer servigos, quando entender que os
mesmos au que os materiais empregados ndo sejam os especificados, ou, ainda, quando
entender que a execugao esta irregular.

CLAUSULA D£CIMA SEXTA
1 6- DO FORO
16.1 - Fica eleito o fora de Conceigao da Barra, Comarca de Conceigao da Barra, para
dirimir qualquer dOvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por maid privilegiado que seja

E, por estarem justos e contratados. assinam o presente em tr6s viag de igual tear e forma
para igual distribuigao, para que produza seus efeitos legais

Conceigao da Barra - ES;. 18 de de 201 9

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Prefeito Municipal
Contratante

WB LOe£b6Ef=bi MAQUINAS LTDA EPP
CNPJ-MF sob 0 Ro 08.294.854/0001-30
Contratado

.X t,0 X.
14r I.lng Ihpps d '

Lf ' 3cur8 \

' 6t

Sro Jailson Barbosa dos Santos -
Matricula: 1 1676

Fiscal do Registro de Prego
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Descrigao dos Produtos
LOTE: 04

Item Material

Anexo I

Media C. Qtde Pr. Unit. Pr. Total

01

RO COM P6TfnCia MINIMA DE 80 HP
COM PESO OPERACIONAL nAo INFERIOR A 7.000 KG COM NO MAXlbn 08 AMOS DE uso EM BOM
ESTADO DZ coKsznvxcao

Un.
HR

Marca Modelo

161 .6666
48.499.98

CObaBUST].VEL. OPERADOR, uxmuTEugxo E DESLOCaMENTO ATE os LOCALS DE EXECUCXO DOS
szKviGos rrcxKAo POR CARTA DA CONTRATADA

LOTE: 08

Item I Material I Un.
6i ' 1 2.68.01.0031-3 1 HR

B;=lb;i;i;iTMiaac lh '-'
Atlas Coped 1 1 0,000 400,000

Pr. Unit.

181 , 7499

Pr. Total

72.699,96

LocaQao RAID Conpactador Vibrat6rio,
LocaQao RAID Compactador Vibrat6rio, COM CAPOTA + CINTA CILINDRO, peso operacina]. nio
inferior : l0.800 e potencia minima 110HP a 2.200RPM, ano nio inferior a 2010. COM
OPERADOR E C0}4BUSTIVEL POR CONTE DA CONTRATADA.

9.94 (Cents e vinte e um mN cento e noventa e nove reals e noventa
e quatro centavos).

ANEXO ll
TERMO DE REFERENCIA msec Infraestrutu ra

I . OBJETO:
Contratagao de empresa especializada em locagao de veiculos leves e pesada com e sem
motoristas. via REGISTRO DE PREGO

2. JUSTIFICATIVA
A contratagao dos serviQos tem como objetivo atender a Secretaria Municipal de
InfraestntUra, que nio disp6e de equipamentos suficientes e adequados para suprir as
necessidades de manutengao de estradas vicinais do municipio, melhoramento de vias
publican, e manutengao da cede de iluminagao publica do Municipio. Conforme as
especificag6es t6cnicas constante neste Termo de Referenda

3. FUNDAMENTAQAO LEGAL
Esta licitagao ''Pregao Presencial '' reger-se-a pelo disposto na Lei n.' l0.520/2002 e
alteragao posterior, na Lei n ' 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraQ6es posteriores e Lei
Complementar 123 de 14/1 2/2006 e alteragao posterior. pdas disposi96es contidas neste
Edital e demais legisla96es

Administra
sat

5. PROPOSTA DE PRKQOS
5.1. Sera considerada mats vantajosa para a
classificada em primeiro lugar, a proposta que

ntemente
exig6ncias e
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condi96es deste Terms de Refer6ncia e do Edital, apresentar MENOR PREGO POR ITEM
para o objeto da licitagao
5.2. A Proposta de Pregos sera considerada completa abrangendo todos os custom
necessgrios a prestagao do servigo, bem coma de manutengao e/ou de eventual
substituigao dos veiculos defeituosos durante o puzo da excursio do contrato
5.3. Sera obrlgat6ria a apresentagao do documento original ou c6pla autenticada do
Certlficado de registro e licenciamento do veiculo junta ao DETRAN devidamente
atualizado, que nio podera ser substituido por outro veiculo por ocasiio do pacts, sem a
devida autorizagao da PMCB
(ESTA EXIGENCIA DEVERA SER ATENDIDA SOMENTE NA 0CASiA0 DA
ASSINATURA DO CONTRATO)

6. ABRANG£NCIA E TIPO DE TRANSPORTE/SERVIQ0:
6.1. O uso dos veiculos 6 para transporte comum de materiais destinados a construgao
civil. materials e equipamentos diversos inerentes ao servigo da Secretaria de
Infraestrutura, para as cagambas, caminhio pipa e muck , extraordinariamente o servigo
pode abranger qualquer outta localidade do territ6rio nacional
6.2. O regime de trabalho sera de 08 horas/dia (07:00 is 16:00hs) com intewalo de 01 hora
para almogo) de segunda-feira a s6bado, podendo ser utilizado em carAter emergencial
tamb6m nos domingos para os veiculos com regime qui16metros e horan, os demais servo
considerado I (um) m6s igual a 30 (trinta) dias com disponibilidade de 100% (cem por
cents), casa ocorra alguma paralisagao justificada, podera ser feita a compensagao das
horan paradas em horirio fora do estabelecido, caso nio sega possivel a compensaQao
sera feito o desconto dos dias/horas parados

7. DOS MOTORISTAS:
7.1. A carga hor6ria do motorista/operadores sera de 8 (oito) horas, a16m de I (uma) hora
de intervals para o almogo, de segunda a sabado, podendo tamb6m ser utilizado aos
domingo
7.2. Sempre que necess6rio, a Secretaria de Infraestrutura podera convocar a
CONTRATADA para execugao dos servigos a16m da carga horgria citada no item 6.1
arima, inclusive sabados, domingos e feriados

8. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS, FATURAS E
mEDiQOES.
8.1. A prestagao dos servigos de locagao seri acompanhada e fiscalizada pelo servidor
INDICADO PELA SECRETARIA no ato da homologagao o qual dever6 atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execuQao dos servigos para
fins de pagamento
8.2. A presenga da fiscalizagao da Secretaria de Infraestrutura nio elide nem diminui a
responsabilidade da licitante contratada
8.3. Caberd ao servidor designado rejeitar totalmente au em parte, qualquer serviQO que
nio esteja executado de acordo com as exig6ncias, com assiduidade e pontualidade
8.4. Os Boletins de Medigao (parte diarla) para o pagamento de faturas servo elaborados
por pregos unitarios, com base no quantitativo de qul16metros efetivamente trabalhados, as
quads servo computadas atrav6s do equipamento denominado de
CRONOTACOGRAFO": o qual deverd estar obrigatoriamente instalado e funcionando

perfeitamente, uma vez que as mesmas t6m coma parametro de mensullpgagx=quantidade
de qui16metros trabalhados nos trechos onde estar8o sends e39l4lalJ9s/os servigos
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niciando-se diariamente a contagem do velocimetro no inicio de dada operagao, deverd ser
entregue ao fiscal do contrato ao final do dia o ''disco diafraama '' contendo placa do
veiculo, data e assinatura do motorista que servir6 para apuragao efetiva da quilometragem
rodada. Somente para o ITEM 1 .1

9. PAGAMENTO E PRAZO
9.1 Ap6s atestado o servigo, a licitante vencedora apresentara nota fiscal para liquidagao e
pagamento da despesa pda Prefeitura Municipal de Conceigao da Barra, mediante ordem
bancdria creditada em conga corrente no puzo de at6 15 (quinze) dias
9.2 A duragao do contrato 6 de 12 (doze) meses. Contatos da assinatura da Ordem de
ServiQO. podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos. conforme prev6 o
Artigo 57, inciso llda Lei8.8666/93 e suas alterag6es
9.3 A quantidade a serem utilizadas ficar6 a crit6rio do Municipio podendo esse nio utilizar
os totais descrito no Item 3. O Municipio ndo se obriga a contratar todo o objeto delta
licitaQao.

IO. 0BRIGAQ6ES DA CONTRATADA:
lO.I . Iniclar a prestagao dos servigos em at6 05 (cinco) dias contados ap6s a assinatura da
Ordem de Servigo
l0.2. Em caso de substituigao de qualquer veiculo/maquina, informar obrigatoriamente a
Secretaria de Infraestrutura, mediante simples troca de correspond6ncia, anexando c6pia
dos documentos de propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizadol
l0.3.1 . Em caso de quebra e/ou sinistro, deverd a empresa vencedora apresentar veiculo
substitute no local onde se encontra o veiculo avariado, no puzo mgximo de at6 03 (trds)

l0.3.2. Em casa de manutenQao por um periodo superior a 01 (um) dia, a empresa
vencedora deverg enviar outro veiculo compativel. em substituigao ao avariado
1 0.3.3. Todos os custos de manutenQao serif por conta da Contratada
l0.4. Permitir a utilizagao de adesivos nas laterais do veiculo/maquina com o logotipo e
nome "A Servigo da Prefeitura Municipal de Conceigao da Barra, conforme padrao do
Municipio.
l0.5. Pagan as multas e outras penalidades e infra96es de leie regulamentagao cometidas
pecos motoristas sob sua responsabilidade
l0.6. Responsabilizar-se por today as despesas na prestagao do servigo, homo por
exemplo, alimentagao e hospedagem de seu motorista, e as que nio estdo previstas neste
termo, mas que forem necessdrias durante a realizagao de viagens dentro do Territ6rio
Nacional, quando for o casa.

horas

TERMO DE REFERENCIA ll (Sec. Infraestrutura)

I . OBJETO:
Contratagao de empresa especializada para o fornecimento dos servigos de locagao de
maquinas pesadas com operador e combustivel. .,.=;;;:;8::=:;:?r)
2. JUSTIFICATIVA
A contratagao dos servigos tem como objetivo atendbt ':% Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que nio disp6e de equipamentos suficientes e adequados para suprir as
necessidadesde manutengao de estradas e vias vicinais do municipio. bem .pomp em.
servigos de abertura, reabertura. pavimentagao e ou melhoramento de Viag pub
Conforme as especifica96es t6cnicas constants neste Terms de Referengjgi?" ,,:;;;#,Zg'' .,,.gi6ina ll de 27
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3. FUNDAMENTAQAO LEGAL
Esta licitagao ''Pregao Presencial '' reger-se-a pelo disposto na Lei n.o l0.520/2002 e
alteragao posterior, na Lei n ' 8.666. de 21 de junho de 1993 e altera96es posteriores e Lei
Complementar 123 de 14/12/2006 e alteragao posterior, pdas disposiQ6es contldas neste
Edital e demais legisla96es
4.1- A empresa vencedora ao receber a ordem de servigo deveri apresentar os veiculos
com adesivo nas portas dianteiras contendo o brasdo da PMCB e a fuse "veiculo 6 servigo
da prefeitura de conceigao da barra" ao coordenado de transporte da PMCB
4.2- Os veiculos devem ser registrados em nome da contratada, nio sera permitida
sublocagao
4.3- Caso o veiculo tenha mais de 15 (quinze) ands de uso, deve ser apresentado ao
coordenador de transporte da PMCB o certificado de vistoria emitido pelo DETRAN ou
6rgao por ele determinado.
4.4- A contratada deveri providenciar a imediata substituigao dos veiculos que
apresentarem defeito ou que estiverem fora das especifica96es exigidas. em mau estado
de conservagao e tamb6m em caso furto ou roubo no puzo de I (um) dla
4.5- A contratada se responsabilizara totalmente quanto aos seus operadores e motorista
contratados
4.6- A contratada deverg possuir um funciongrio (preposto) com linha direta para
atendimento do coordenador de transporte da PMCB
4.7- A contratada dever6 apresentar cronograma de manutengao preventiva, sendo que a
manutengao corretiva deverd ser realizada em tempo habil, caso ultrapasse mais de I
(hum) dia, a contratada deverd colocar um veiculo com as mesmas caracteristicas para
substituigao do veiculo em manutengao
4.8- Os veiculos servo vistoriados pelo coordenador de transporte e equipe a cada 6
meses, onde o mesmo emitirA um laude de vistoria aprovando o veiculo para o servigo
proposto, cano haha qualquer fate que possa reprovar o veiculo a contratada deverd
substituir o veiculo
4.9 A victoria dos veiculos licitados obedecerio rigorosamente aos requisitos e exig6ncias
do C6digo de Transito Brasileiro e demais normativas expedidas pele CONTRAN -
Conselho Nacional de Transito

4.9.1 ITENS EXIGIDOS NA VISTORIA:
1 - Extintor de inc6ndio dentro do puzo de validade
2 - Pneus em bom estado de conservagao, inclusive o estepe
3 - Ferramentas como macaco, chave de roda e chave de fenda ou outra ferramenta
apropriada devem estar dentro do carro
4 - Triangulo bem conservado
5 - Para-choques traseiro e dianteiro em bom estado, sem sali6ncias cortantes e com
dimensio dentro do padrao
6 - Buzina em bom funcionamento
7 - Funcionamento correto do velocimetro
8 -- Farol, lanternas de freio. setas. luz de r6. lanterna de emerg6ncia funcionando
normalmente
9 - Limpadores de para-brisa em bom estado
10 - Cintos de seguranga para todos os ocupantes do carro
1 1 - Espelhos retrovisores em bom estado
1 2 Placa com lacre, legivel e sem obstdculos que impegam a identificaq
1 3 Tac6grafo em funcionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEigAO DA BARRA - E$/ /
iEFEITO JOSE LUIZ DA COSTA s/N BAIRRO: CENTRO CONCeXCAO DA BARRA - ES CE

CNPJ SOB NO 27.174.077/0001-34

12 de 27
RUA: PnAgA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEiQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICITAQAO E CONTRATOS

1 4- Orimetro em funcionamento
1 5- Cagamba basculante em funcionamento
1 6- Lataria em bom estio de conservagao
1 7- Bancos, forros e parte interna em bom estado de conservagao
18- Maquinas pesadas com today as fun96es em funcionamento (ex: Ferramentas de
Penetragao de Solo (FPS). sistema hidrgulico)
4.9.2- O veiculo na hora da vistoria for reprovado em pele ments 2 (dots) itens seri
desclassificado e sua substituigao sera realizada conforme item 3.4
4.9.3- O veiculo que for reprovado em at6 01 (um) Item que ndo sejam inerentes a
seguranga do motorista ou operador, teri um puzo de I (um) dia para resolver o problema
e retornar para conclusio da vistoria, caso nio apresente o veiculo neste puzo sofrera as
san96es adminlstrativas: multa de 0,05% (zero virgula zero cinco por cents) ao dia, sabre o
valor total do contrato
4.9.4- Casa nio for realizada a substituigao. a contratada sofrer6 san96es administrativas
multa de 0,05% (zero virgula zero cinco por cents) ao dia. sobre o valor total do contrato
sendo que sera considerada desistente do contrato as empresas que no puzo Maximo de
5 dias nio regularizar o veiculo reprovado, onde sera aplicada as san96es previstas no

4.9.5- A exig6ncia do item 3.8 nio substituio item 3.3, a vistoria particular dever6 ser
apresentada conforme solicitagao anterior faso o veiculo tenha maid de 15 (quinze) anon

pdita I

de uso

5. PROPOSTA DE PREQOS
5.1. Sera considerada mais vantajosa para a Administragao e, consequentemente
classificada em primeiro lugar. a proposta que, satisfazendo a todas as exigdncias e
condiQ6es dente Terms de Refer6ncia e do Edital, apresentar MENOR PREGO POR LATE
para o objeto da licitagao
5.2. A Proposta de Pregos seri considerada completa abrangendo todos os custos
necessirios a prestagao do servigo, bem como de manutengao e/ou de eventual
substituiQao dos veiculos defeituosos durante o puzo da excurs8o do contrato
5.3. Por ocasiio da assinatura do contrato seri obrigat6ria a apresentagao do documento
original ou c6pia autenticada do Certificado de registry e licenciamento do veiculo junto ao
DETRAN devidamente atualizado, que nio podera ser substituido por outro veiculo sem a
devida autorizagao da PMCB

6. ABRANGENCIA E TIPO DE TRANSPORTE/SERVIQ0:
6.1. O uso dos veiculos 6 para transporte comum de materiais destinados a construgao
civil, materials e equipamentos diversos inerentes ao servigo da Secretaria de
Infraestrutura, para as cagambas. caminhio pipa, extraordinariamente o servigo pode
abranger qualquer outra localidade do territ6rio nacional
6.2. O regime de trabalho para os veiculos com motorista por conta da contratada seri de
no periods (07:00 is 18:00hs) com intervalo de 01 hora para almogo) de segunda-feira a
sabado, podendo ser utilizado em cardter emergencial tamb6m nos domingos para os
veiculos com regime qui16metros e horas. os demais (sem motorista da contratada) servo
considerados I (um) m6s igual a 30 (trinta) dias com disponibilidade de 100% (cem,por
Dente), faso ocorra alguma paralisaQao justificada, podera ser feita a compenspgi6 das
horas paradas em hordrio fora do estabelecido. casa nio deja possilcef a go$fensaQao
sera frito o desconto dos dias/horas paradox
7. DOS MOTORISTAS:
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7.1. Sempre que necess6rio, a Secretaria de Infraestrutura podera convocar a
CONTRATADA para execugao dos servigos a16m da carga horiria citada acima, inclusive
sabados, domingos e feriados

7.2 Assim que for efetivada a assinatura do contrato, o licitante vencedora deverd
encaminhar a CoordenaQao de Transporte/CONTRAN. no puzo mgximo de 5 (cinco) dias
ficha cadastral devidamente preenchida com todas as informa96es dos motoristas do
quadro da empresa (nome. filiaQao. identidade. CPF, enderego. categoria , tempo e
validade da habilitagao, juntamente com 2(duas) fotografias 3x4 atualizadas), bem como
dos motoristas que frequentemente prestam servigo na condigao de "freelancer '
7.3 A Carteira Nacional de Habilitagao dos motoristas deve ser apresentada tamb6m de
forma digitalizada, de prefer6ncia em formats de arquivo PDF
7.4 0s motoristas estario aptos a exercer a fungao estipulada em contrato ap6s andlise
destas informaQ6es, que servo submetidas ao Gerente de Transports e equipe

8. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS, FATURAS E
MEDIQOES
8.1. A prestagao dos servigos de locagao sera acompanhada e fiscalizada peso servidor
Jailson Barbosa dos Santos, matricula 11676. INDICADO PELA SECRETARIA no ato
da homologagao o qual deveri atestar os documentos da despesa, quando comprovada a
kiel e correta execugao dos servigos para fins de pagamento
8.2. A presenga da fiscalizagao da Secretaria de Infraestrutura nio elude nem diminui a
responsabilidade da licitante contratada
8.3. Caberd ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte. qualquer servigo que
nio esteja executado de acordo com as exig6ncias. com assiduidade e pontualidade
8.4. Os Boletins de Medigao (parte diana) para o pagamento de faturas serif elaborados
por preQos unitarios, com base no quantitativo de qui16metros efetlvamente trabalhados, as
quais servo computadas atrav6s do equipamento denominado de
CRONOTACOGRAFO", o qual dever6 estar obrigatoriamente instalado e funcionando

perfeitamente, uma vez que as mesmas t6m como parametro de mensuragao a quantidade
de qui16metros trabalhados nos trechos onde estario sendo executados os servigos
iniciando-se diariamente a contagem do velocimetro no inicio de cada operagao. deverg ser
entregue ao fiscal do contrato ao final do dia o "dlasa4lalreama= contends plata do
veiculo, data e assinatura do motorista que servird para apuraQao efetiva da quilometragem
rodadaa

9. PAGAMENTO E PRAZO
9.1 Ap6s atestado o serviQO, a licitante vencedora apresentara nota fiscal para liquidagao e
pagamento da despesa pda Prefeitura Municipal de Conceigao da Barra. mediante ordem
bancdria creditada em conta corrente no puzo de at6 30 (trinta) dias
9.2 A duragao do contrato 6 de 12 (doze) memes. Contatos da assinatura da Ordem de
Servigo, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, conforme prev6 o
Artigo 57, inciso llda Lei8.8666/93 e suas alterag6es
9.3 A quantidade a serem utilizadas ficard a crit6rio do Municipio podendo esse nio utilizar
os totais descrito no Item 3. O Municipio ndo se obriga a contratar todo o objeto desk
I ic ita ga o . .,ssssle!$P;;7''2

IO. 0BRIGAG6ES DA CONTRATADA ' ,=:=;=:::;:''<p
lO.I . Iniciar a prestagao dos serviQos em at6 05 (cinco) dias'cdntadQ%
Ordem de Servigo. ,..,/':

issinatura da
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l0.2. Em caso de substituigao de qualquer veiculo/maquina, informar obrigatoriamente a
Secretaria de Infraestrutura, mediante simples troca de correspond6ncia, anexando c6pia
dos documentos de propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizado
l0.3.1. Em caso de quebra e/ou sinistro, deverd a empresa vencedora apresentar veiculo
substitute no local onde se encontra o veiculo avariado, no puzo miximo de at6 03 (tr6s)

l0.3.2. Em casa de manutengao por um periods superior a 01 (um) dia, a empress
vencedora deveri enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado
l0.3.3. Todos os custos de manutenQao serif por conta da Contratada
l0.4. Pagar as multas e outras penalidades e infraQ6es de leie regulamentagao cometidas
pelos motoristas sob sua responsabilidade
l0.5. Responsabilizar-se por today as despesas na prestagao do serviQO, como por
exemplo, alimentagao e hospedagem de seu motorista, e as que nio estio previstas neste
terms, mas que forem necessdrias durante a realizagao de viagens dentro do Territ6rio
Nacional, quando for o caso
l0.6 Recolher, tempestivamente, todos os encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas,
respondendo direta e exclusivamente a possiveis demandas trabalhistas, civeis ou penais,
mesmo que movidas por terceiros, relacionadas a execugao delta contratagao
originariamente ou vinculada por prevengao, conexio ou contin6ncia
l0.7 Deve ser apresentado um preposto para atuar exclusivamente junto ao Gerente de
Transporte. visando o estreitamento das comunicag6es e assim garantlndo a perfeita
concretizagao das solicita96es daquele

horas

1 1. DAS SANCOES
1 1 .1 . 0 descumprimento total ou parcial das obriga96es assumidas pelo licitante vencedor
sem justificativa aceita pda PMCB, resguardados os procedimentos legais pertinentes:
podera acarretar:
a) Advert6ncia
b) Multa
c) DeclaraQao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
1 1 .2 Na ocorr6ncia de atraso injustificado para iniclo da execugao dos servlgos, inexecugao
parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observario os seguintes
parametros:
1 1.2.1 Multa de 20% (vinte por cents) calculada sabre o valor da contratagao, na hip6tese
de recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato no puzo de 5 (cinco)
dias, ap6s regularmente convocadol

1 1 .2.2 Multa de 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) ao dia, sobre o valor da garantia
contratual em caso de atraso no cumprimento do puzo estabelecido no item 14.1 do Termo
de Refe r6ncia

DAS DISPOSiQOES GERAIS
12.1 E vedada a utilizagao de veiculos com as seguintes caracteristicas: do tipo esportivol
com teto solarl veiculo automotor registrado como veiculo taxis com inscrig6es a titulo de
propaganda ou identifica96es de quaisquer naturezasl movidos a GNV (Gas Natural
Veicular) ou equipamentos instalados para uso e os registrados em name de pessoa fisica
12.2 Na hip6tese do licitante vencedor disponibilizar um veiculo de capacidade.e/ou vab
superior ao solicitado 6 facultado ao Coordenador de Transporte aceitgr'ou Wo a
substituigao do veiculo que, neste caso, sera page com o valor corr99PQMljlt6 ao do
veiculo solicitado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA - ES
RUA: PnACA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA s/N BAIRRO: CENTRO CONCeicAO DA BARRA

CNPJ SOB NO 27.174.077/0001-34

P6gina 15 de 27 f

;=:=' J '



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEl9AO DA BARRA
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LICITAQAO E CONTRATOS

12.3 No caso do decurso da execugao contratual se a empresa nio tiver condig6es de
apresentar algum veiculo, a mesma deverd se justificar com alegaQ6es de mercado que
nio permitiram a respectiva locagao

TERMO DE REFERENCIA lll(Sec. Agricultura e Pesca
I - OBJETO
Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos em cumprimento ao
artigo 7' c/c artigo 6'. IX da lei8.666/93 e suas altera96es, elaboram o presente Projeto
para locaQao de maquinas pesadas e/ou veiculos, INCLUIND0 0PERADORES,
COMBUSTiVEL E TRANSPORTE para os locais que a administraQao municipal esteja
executando os serviQos, conforme sera determinado pda Secretaria Municipal de
Agriculture do municipio de Conceigao da Barra

2. JUSTIFICATIVA

A contratagao de locagao de maquinas pesadas e equipamentos de terraplanagem t6m
como finalidade suprir a demanda da falta de equipamentos. e ainda. em substituigao aos
que permanecem em manutengao. Os equipamentos servo utilizados para melhorias das
estradas vicinais. rurais e viag nio pavimentadas do municipio

Quanto a justificativa para a locagao se da pelts seguintes motivosl
Nio ha necessidade de capital pr6prio ou de captagao de recursos externos
A manutenQao e o investimento sio de responsabilidade do locadort
Alta disponibilidade do equipamento
Maier flexibilidade no increments de maquinas
Troca de investimento por despesa planejada:
Maior disponibilidade em regimes de tr6s turnos de trabalhol
Menor custo operacionall
Elasticidade e flexibilidade na troca/substituigao do equipamento. conforme

demanda, ou seja, o equipamento pode ser devolvido caso haja queda na produgao ou
pode ser solicitado um ntlmero maior de maquinas caso o mercado esteja aquecido

Locagao s6 6 cobrada com a maquina disponivel
Comunicagao direta com o fornecedor para solucionar qualquer problemal
Como regra, existe um puzo para solugao do problema e caso nio seja feita, o

locador deverd disponibilizar outra maquina
Muitos contratos sio pages conforme produtividade ou disponibilidade da maquina
Busca continua de melhorias, pois quanto maior for o investimento do locador em

treinamento dos profissionais da operagao, maior sera seu lucrol
Ndo ha necessidade de manger estoque de pegas e equipe t6cnica

A empresa usugria sabers, sem surpresas, quanto custam seus equipamentos ao
longo do tempos

Ha garantia de que os equipamentos atendem ds normas de seguranga, pois a
assist6ncia t6cnica 6 feith com pegas de reposigao originais e mio de obra treinada pelg ''''
pr6prio fabricante

Menor custo indireto com compras e estoque de pegas, assists,Deja
manutenQao de baterias e carregadores

;mica
/3

3 - DESCKIQAO DE SERVIQOS:
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O certame dever6 ser realizado conforme especificado no Anexo
4 - DAS ESPECIFICAQOES

Os veiculos deverio ser relativamente novos, sempre estarem revisados e em
perfeito estado de funcionamento, caso contrgrio a contratante solicitari a substituigao do
mesmo que deverd ocorrer imediatamente.

Os hordrios e locais de destino servo estipulados pda Secretaria detentora do
presente Terms de Refer6ncia, conforme agendamento do 6rgao

E de responsabilidade da CONTRATADA que a empresa. os veiculos e condutores
estejam devidamente cadastrados nas instituig6es de controle do rama do neg6cio

A inscrigao e regularidade do cadastro no DER/ES e ANTT sio obrigat6rios durante
toda vig6ncia da contratagao

Os veiculos deverio ser mantidos em perfeito estado de conservagao, limpeza
seguranga. portando documentos, equipamentos e acess6rios obrigat6rios exigidos pdas
Instituig6es de Trinsito e demais estabelecldos pda contratante

5 - DAS 0BRIGAQOES DA CONTRATANTE
Definlr as rotas de trdfego do veiculo da frota contratada
Emitir oficio sobre possiveis ocorr6ncias ou irregularidades praticadas peta empresa

contratada que fornecerd o servigo. No oficio deverio ser informadas quaisquer
acorr6ncias, dentro e fora do veiculo, tail coma: discuss6es. brigas, ofensas pessoais,
atrasos nos recolhimentos e/ou chegada ao devido destino, reclamag6es sobre a condugao
do veiculo e outras que envolvam motoristas e/ou passageiros

A Comissio de Licitagao, no interesse da Administragao, poderd relevar omiss6es
puramente formats observadas na documentagao e proposta, desde que ngo contrariem a
legislagao vigente e nio comprometam a lisura da licitagao, sendo possivel a promogao de
dilig6ncia destinada a esclarecer ou a complementar a instruQao

6 - 0BRIGAQOES DA CONTRATADA
Deveri indicar pessoa responsavel pelo acompanhamento dos servigos com

poderes para dirimir eventuais dOvidas, soluclonar quest6es nio previstas no contrato e
apresentar soluQ6es pratico para qualquer problema envolvendo o objeto do presente
projeto bdsico

Fornecer e efetuar a manutengao da m6quina ou veiculo qualificada para o trabalho
proposto, nos termos da proposta, bem como assume os riscos e as despesas decorrentes
da disponibilidade dos mesmos. Responsabilizara, tamb6m pda idoneidade e peso
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer
prejuizos que sejam causados ao municipio ou a terceiros

Disponibilizar operador ou motorista para conduzir a maquina ou veiculo, bem como
abastecimento e transporte para os locais que a administragao municipal esteja executando
os servigos, conforme sera determinado pda Secretaria Municipal

A escolha do motorista ficar6 por conta do contratado, sendo que caso ocorrer
mprevisto com o mesmo, a contratada deverd substitui-lo imediatamente

Manter planilha de controle para cada maquina e veiculo, onde deverio constar os
horirios de apresentagao e de dispensa de cada maquina, assim como todas as
ocorr6ncias e horan paradas, devidamente aprovadas peso encarregado da Secretaria
Municipal

Responsabilizara pda seguranga do trabalho de seus funcionArios e palos atpe"por
des praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pesge6is .gprflateriais
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causados a terceiros durante a locomogao e transporte das maquinas aos locais de
trabalho, bem come durante a execugao dos servigos

A contratada se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12 (doze) horas. qualquer
funciongrio de seu quadra, que por solicitagao da Prefeitura devidamente justificada por
escrito, nio deva continuar a participar da prestagao dos serviQos

Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigag6es vinculados a Legislagao
Tributarla. Trabalhista. Previdenciirlas ou SecuritArias e decorrentes da execugao do
presente termo

7 - TRANSPORTE DO COMBUSTIVEL PARA REABASTECER AS MAQUINAS
Obriga-se adotar medidas eficazes com relaQao ao transporte do combustivel a ser

utilizado, para nio comprometer sua qualidade nem infringer a legislagao
Para estar dentro da leia necessgrio atender a uma s6rie de requisitos, tanto
em relagao ao veiculo, quanto ao que se refere ao material transportado. O
motorista da contratada tamb6m deve ter consigo o documents original que
comprove a realizaQao do curso MOPP -- (Movimentagao e Operagao de
Produtos Perigosos), conforme o modelo regulamentado pelo Contran
(Conselho Nacionalde Transits)
A contratada deve-se tamb6m obter uma licenga ambiental, emitida pelo
6rgao de meio ambiente respons6vel pelo trecho a ser percorrido. Do qual
deverd ser apresentada a c6pia a contratante perante a execugao dos

(InstruQao Normativa IEMA n ' 14 de 01/12/2008)
Disp6e sobre os procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental de coleta e
transporte rodovidrio de produtos e residuos perigosos e residuos de serviQos de saOde
http://www.normasb rasil.com.for/norma/instrucao-no rmativa-14-2008-es.126072.html

serviQos

8 - DA EXECUQAO DO SEKViQO
O compromisso para a locagao das maquinas e veiculos pesados s6 estard

caracterizado ap6s o recebimento da "Ordem de Servigo" ou instrumento equivalente e/ou
da competente Nota de Empenho.

Preliminarmente ao inicio da prestagao do servigo, todas as maquinas e veiculos
pesados a serem utilizados para execuQao dos serviQos objeto dense procedimento
deverao. ser submetidos a victoria por parte da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos, no puzo de 48(quarenta e otto) horas em hor6rio de expediente no patio
Secretaria, o qual expedira um laudo de aceite ou nio.

A vistoria t6cnlca verificarg se a maquinas e veiculos pesados este em condig6es de
funcionamento. navel de ruido. emissio de poluentes. falta de iluminagao noturna, isenQao
de avarias, defeitos graves aparentes, bem como adaptag6es inadequadas que afetem as
caracteristicas das maquinas e a seguranga do uso em vias pOblicas

Para a prestaQao dos servigos o Setor de Compras emitird a "Ordem de Servigo" ou
nstrumento equivalente, que deverd obrigatoriamente conter: data, nOmero do processo
nOmero da Nota de Empenho, puzo em que dever6 ficar a disposigao da gehtrataU
carimbo e assinatura do responsavel

Ap6s a emissio da ordem de servigo a contratada deverg iniciar g%lfat2BPH5aS em 12
(doze) horas no local indicado no referido documents

ab
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A jornada didria de trabalhos sera de 08 (otto) horas. sendo duas horas para
descanso e almogo

Os trabalhos iniciario as 07:30 at6 as 17:30 horan. de segunda a sexta-feira. e casa
sega necessdrio a execugao de servigos considerados urgentes nos dias de sdbado
domingo ou feriado, sem a variagao de prego da hora em virtude da hordrio ou dia

Consideram-se horas trabalhadas as computadas entre o horgrio de apresentagao
das maquinas e o de sua liberagao pda Secretaria Municipal. descontadas as horas
destinadas ds refeig6es dos motoristas, respeitando-se os limites estabelecidos nesta
c16usula

A empresa contratada fica obrigada a atender todas as "Ordens de Servigo
expedidas durante a vig6ncia delta Ata de Registry de Pregos, dentro da quantidade
estabeleclda, podendo haver atendimento a16m da quantidade prevista, a crit6rio da
Adminlstragao, mediante pr6via justificativa, e com a anu6ncia da empresa contratada,
devidamente formalizada no processo e aprovagao das maquinas oferecidas

Sabendo que se trata de Registro de pregos ndo sera estipulada horas minimas para
executar, uma vez que depende da necessidade por parte da administragao para que seja
executado o servigo

As maquinas e veiculos pesados, devidamente abastecidas de combustivel e com
deus operadores. deverio se apresentar no local e hor6rio pr6-estabelecidos, sends que a
sua dispensa ao fim do turns somente ocorrerg com a autorizagao do encarregado da
Secretaria Municipal, na planilha digria individual de controle das m6quinas

As maquinas deverio estar em perfeitas condig6es de limpeza, uso e manutengao,
devendo a contratada substituir aqueles que nio atenderem esta exig6ncia em 12 (doze)
horas ap6s a notificagao formal da Secretaria Municipal de Obras e Servigos POblicos

A contratada se obriga a socorrer a m6quina ou veiculo que apresentar defeito ou
sofrer acidente, consertando-o no pr6prio local, quando possivel, ou entio substitui-lo de
imediato a crit6rio da fiscalizagao da Secretaria Municipal. Nestes casos ou mesmo quando
da parada para manutengao preventiva da maquina, serge toleradas as suas substituig6es
por no mgximo 12 (doze horas) corridas

No casa da ocorr6ncia de apreensao ou remoQao de alguma maquina. as despesas
decorrentes da retirada, guincho e outras, correrdo por conta da contratada, sem prejuizo
da sua pronta substitulgao

Em virtude dos servigos serem em locais diferentes e distantes a empresa
vencedora sera responsavel pelo transporte dos veiculos e maquin6rios at6 o local
determinado, por isso a RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, dever6 a mesma estar
acompanhada de caminhio prancha para o transporte

9 - DOS PRAZOS PARA EXECUQAO DO SERViQO
O puzo de contratagao sera de 12 (doze) meses. a partir de sua assinatura do

contrato de fornecimento
O valor da hora maquina deverg estar incluido todos os custos bgsicos da locagao

operador e combustivel, assim coma os encargos socials e trabalhistas (CLT) e constituir6
a qualquer titulo, a Onica e completa remuneragao pelo adequado e perfeito cumprimento
do objeto deste Registro de Pregos

Sendo que o valor sera utilizado para o pagamento da locagao das maqpinas taJ
no periodo diurno, como no noturno ou quando excepcionalmente reMsitadgs''aos
domingos e feriados, nio havendo variaQao do prego em virtude do horde
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1 0 - FORMA DE PAGAMENTO
O valor total de cada medigao seri apurado com base na quantidade de horan que

as maquinas ou veiculos ficaram a servigo ou a disposigao da Secretaria Municipal
solicitante no periods, aplicado o prego unitdrio registrado

O puzo para pagamento sera de at6 30(trinta) dias Oteis ap6s a emissio da nota
fiscal, juntamente com a planilha de controle por m6quina ou veiculo, e as certid6es
negativas de d6bitos descritos abaixo

Prova de regularidade a seguridade social (INSS)I Prova de regularidade ao Funds
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)I Prova de regularidade com a Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal (no Municipio sede da empresa)

Devendo a Nota fiscal e a planilha serem atestados pda(o) fiscal do contrato e
encaminhados ao setor competente para a liquidagao da despesa

Caso venha ocorrer a necessidade de provid6ncias complementares por parte da
contratada, a flu6ncia do puzo sera interrompida. reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas

1 1 - DAS PENALIDADES:
O nio cumprimento das condig6es estipuladas neste Termo de Refer6ncia e no

Edital de Licitagao implica na adagio das medidas e penalidades previstas nas Leis
8.666/93 e 1 0.520/02

!grmo de referenda IV msec. Educauao)
DO OBJETO
O presente termo de refer6ncia tem por objeto a contrataQao de empresa especializada na
prestagao de servigos de locagao de veiculos para atender as necessidades da $ecretaria
MuniciDai de Eduoagaa, conforme descrig6es seguintes

2 DA JUSTIFICATIVA PARA A LOCAGAO
Considerando que a Secretaria Municipal de Educagao possum v6rias demandas que
necessitam o transporte de funcion6rios dentro de fora do municipio
Considerando a necessidade de um caminhio com carroceria leve para o transporte de
material de construgao e outras cargas que sdo pertinentes as obras e manutengao das
escolas da Rede Municipalde Ensino
Conslderando que com a locagao seri dispensado o gasto direto com a manutengao
preventiva e corretiva dos veiculos locados

DA ESPECIFICAQAO DO BJETO
3.1- VEICULOS
3.2.1 . Os acess6rios deverio ser devidamente instalados

HEM L ESPECIFICAQ6ES
.. [xiiiiii aiki;i Kimi Emil:i;-:i£i:}

Retrovisor
!!f J pqy ggfqlga com capacidade para 33 litres
03 I Ba6 de carga com capacidade para 90 litros
04 Capacete Vision Th-l
05 1 b4elq cachorro (protetor frances)

Estagios Articulada P/
QTDE

03

03

H '03
03
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06

07

Sinalizador de LEDS Gird LEDS com 3 m6dulos de LEDS.
O Conjunto Capa de Chuva Give Rider Tech PVC c/ Forro e Goya Alta
(RRS02N) e de alta confiabilidade e resists!!gjg:

03

03

ITEM I ITEM AVALIADO
OI Extintor de inc6ndio dentro do praza de validade
02 Caixa de marcha. motor

F reio e embreaaem

Pneus em bom estado de conservagao, inclusive o estepe .
Ferramentas como macaco chave de sodas, triangulo bem conservado e chave

I gg !ellgp ou outra ferramenta anroDriada devem ester dentro do carre
Para-choques traseiro e dianteiro em bom estado, sem sali6ncias cortantes e
com dimensio dentro do padrao
Buzina em bom funcionamento
Funcionamento correto do velocimetro
Farol. lanternas de freio, setas, luz de r6, lanterna de emerg6ncia funcionando
normalmente
Limpadores dq pg£q:bljga em bol!!Sstadq
Cintos de seguranga para todos os ocupantes do carro, inclusive para o veiculo
com ba0

]Z J Elpelhos retrovisores em bom estadg

RUIM

07
08

09

10

11

4.- Puzo de entrega:
4.1 . O puzo mgximo de entrega dos veiculos sera de at6 1 5(quinze) dias corridor, a contar
da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pda Contratada, emitida pda
Ger6ncia

5- Local de entrega:
C.A.A "Centro de Apolo Adminlstrativo" sltuado a Rodovia Adolfo Serra. n ' 500 -
Conceigao da Barra/ES.
6.7- Recebimento:
6.7.2. O recebimento e aceitagao dos produtos servo baseados, no que couber pdas
disposig6es contidas no art. n ' 73 da Lei n ' 8.666/93. nas seguintes condig6es

6.7.2.1. Provisoriamente, em at6 05 (cinco) dias para efeito de posterior verlficagao da
conformidade dos seus componentes e as especifica96es dos opcionais em conformidade
aos termos do Edital, o objeto sera recebido em cargter definitivo
6.7.2.2. Definitivamente em at6 05 (cinco) dias, ap6s a verificaQao da qualldade e
quantidade das mesmas
6.7.3. Caberg ao servidor responsavel peso recebimento, rejeitar os veiculos cano estas
ngo estejam de acordo com as exig6ncias e/ou caracteristicas descritas no Termo de
Refer6ncia, bem como determinar as suas substituig6es num puzo estabelecido de at6 20
(vinte) dias dutos fornecidos
6.7.7. 0 6nus de corregao de defeitos apresentados ou a substituigao dos rDdsm©$peao
suportados exclusivamente peta contratada. ,,.,/ ,,,/ ,/'
7- Do puzo e condig6es de pagamento:
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7.9.1. O pagamento sera efetuado ao fornecedor, sem qualquer acr6scimo financeiro
exclusivamente atrav6s de cr6dito em conta-corrente banciria, indicada pda
CONTRATADA 30 (trinta) dias ap6s o adimplemento da obrigagao do contratado
7.9.2. Para tal. na Nota Fiscal. deverg constar o aceite e a data de recebimento pele setor
competente, bem como, da Ger6ncia de Suprimentos, emissora da Ordem de
Fornecimento
7.9.3. Na Nota Fiscal, deveri constar o Ro do Edital de Pregao e o n ' do Processo que deu
origem a contrataQao

8. 0BRIGAQ6ES DA CONTRATADA:
8.1 . Iniciar a prestagao dos servigos em at6 15 (quinze) dias contados ap6s a assinatura da
Ordem de Servigo
8.2. Em casa de substituiQao de qualquer veiculo, informar obrigatoriamente a Secretaria
Municipalde Educagao, mediante dimples troca de correspond6ncia, anexando c6pia dos
documentos de propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizado
8.3.1. Em caso de quebra e/ou sinistro, deverd a empresa vencedora apresentar veiculo
substitute no local onde se encontra o veiculo avariado, no puzo mgximo de at6 03 (tr6s)

8.3.2. Em faso de manutenQao por um periods superior a 01 (um) dia, a empresa
vencedora deverd enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado
B.3.3. Todos os custom de manutengao preventiva e corretiva e limpeza serif por conta da
Contratada
8.4. Permitir a utilizaQao de adesivos nas laterais do veiculo com o logotipo e nome "A
Servigo da Secretaria Municipal de Educagao". conforme padrao do Municipio
8.5. Pagar as multas e outras penalidades e infra96es de leie regulamentaQao cometidas
pecos motoristas sob sua responsabilidade
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas na prestagao do servigo. coma por
exemplo, alimentagao e hospedagem de seu motorista, e as que nio estgo previstas neste
terms, mas que forem necessgrias durante a realizagao de viagens dentro do Territ6rio
Nacional, quando for o caso

horan

9 - Considerag6es Gerais
Para o item 03, do primeiro item, deste termo de referenda, quando solicitado o

pagamento menial deverg ser entregue a prova de recolhimento das contribuig6es
previdenciaria do motorista, juntamente com as certid6es.

APRESENTAQAO
A Secretaria 84anicipal de Meld Ambi6nte, possui dentre suas atribuiQ6es a coordenagao
dos servigos de limpeza pOblica desde o ano de 2017, sendo que para realizagao das
atividades ha permanente necessidade de veiculos, maquinas e equipamentos aptos a
realizagao dos servigos de natureza continua, ndo podendo assim ocorrer paralisagao por
se tratar de serviQos essenciais que inter-relacionam com diversas areas coma a saOde e
servigos urbanos
Decorre que a Secretaria ndo possuiem sua estrutura veiculos, maquinas e equipamento '
apropriados para execugao das tarefas inerentes as ag6es atribuidas, sends:.entao
necessdrio a contratagao dos mesmos conforme descrito no item 02 e eppe6i!!oaqpg"no
item 04 deste Termo de Refer6ncia t

TERMO DE REFERENCIA V (Sec. Meir Ambiente)

#
/x
+
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2. OBJETO
Contratagao de empresa (as) especializada em locagao de veiculos leves, maquinas
pesadas e equipamentos com ou sem motorista ou operador. Os itens contratados sio
1- Caminhio coletor/compactador -- 05 veiculos:
2- Cagamba truck - 06 veiculos
3- CaQamba taco com carroceria aberta e ba0 tips furgao para passageiros - 06 veiculosl
4- Caminhdo typo % com ba0 tipo furgao para passageiros - 06 veiculosl
5- Tutor agricola 4x4 com carroQa - (06)
6- Tutor de esteira - 01 maquina typo tutor de esteira12.000 hs
7- Retroescavadeira - Olmaquina do tipo retroescavadeira12000 hs
8- Veiculo tipo pick-up leve cabine dupla - 05 pick-up leve
9- Motocicleta - 05 motocicletas
A contratagao objeto do presente Termo se dad via Registro de Prego
A contratagao dos servigos tem como objetivo atender a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econ6mico, Saneamento e Habitagao. que nio disp6e de
veiculos e equipamentos pr6prios e especializados para suprir as necessidades da limpeza
publica e outras a96es vinculadas as atribuig6es da mesma no Municipio de Conceigao da

A Contratagao se dare em conformidade com as especifica96es t6cnicas constantes neste
Termo de Refer6ncia

Barra

3. FUNDAMENTAQAO LEGAL
Etta licitaQao "Pregao Presencial" refer-se-a pele disposto na Lei n.o l0.520/2002 e
alteragao posterior, na Lei n ' 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraQ6es posteriores e Lei
Complementar 123 de 14/12/2006 e alteragao posterior. pdas disposi96es contidas neste
Edital e demais legislag6es
A empresa vencedora ao receber a ordem de servigo deverd apresentar os veiculos com
adesivo nas portal dianteiras contendo o brasil da PMCB e a fuse "veiculo a servigo da
Prefeltura de Conceigao da Barra" ao Responsavel pele Setter de transporte da PMCB, para

Os veiculos e equipamentos deverio ser registrados em nome da contratada, nio
sends permitida sublocagao, exceto para os itens E, F e G. A exig6ncia dente item se
dare no ato da assinatura do contrato entre a vencedora do certame e a CONTRATANTE
Casa o veiculo tenha maid de lO (dez) ands de uso e o chefe do Setter de Transporte
entenda necessario, deverd ser apresentado o Certificado de Vistoria emitido pelo
DETRAN ou 6rgao por ele determinado
A contratada deverd providenciar a imediata substituigao dos veiculos que apresentarem
defeito ou que estiverem fora das especificaQ6es exigidas, em mau estado de conservagao
e tamb6m em caso furto ou roubo no puzo de 24 horas
A contratada se responsabilizara totalmente quanto aos operadores e motoristas quando
proprios
A contratada deverg possuir um funcionArio (preposto) com linha dlreta para atendimento
do coordenador de transporte da PMCB ou Fiscal do Contrato
A contratada deverd apresentar cronograma de manutengao preventiva, sendo que a
manutenQao corretiva deverg ser realizada em tempo habit, cano ultrapasse mais de
24horas, a contratada dever6 colocar um veiculo com as mesmas caracteristicas para
substituigao do veiculo em manutengao
Os veiculos servo vistoriados pelo coordenador de transporte e equipe a cad+4 n)
sempre que o mesmo entender necessdrio, onde o mesmQ..gnlllj:!jbunl,badlyp4J$,}/astoria

vistoria
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aprovando o veiculo para o servigo proposto, cano haha qualquer
veiculo a contratada deveri substituir o veiculo
ITENS EXIGiDOS/OBniGAT6RiOS NA vlSTORIA QUE SERVO

ITEM AVALIADO BOM

fato que possa reprovar o

AVALIADOS
REGULAR RUIM

Extintor de inc6ndio dentro do puzo de validade
Caixa de marcha, motor
Freio e embregggm
Pneus em bom estado de conservaQao. inclusive o
estepe
Ferramentas como macaco chave de rodas, triangulo
bem conservado e chave de fenda ou outra ferramenta

Para-choques traseiro e dianteiro em bom estado, sem
sali6ncias cortantes e com dimensio dentro do pqgfgp
Buzina em bom funcionamento
Funcionamento correto do velocimetro
Farol. lanternas de freio, betas. luz de r6. lanterna de
emerg6ncia fyrlQionan do normalmente
Limpadores dqpqlq:brisa em bom estaqg
Cintos de seguranga para todos os ocupantes do carre
inclusive para o veiculo com ba0
Espelhos retrovisores em bom estado
Placa com lacre, legivel e sem obsticulos que impegam

I a idellljljggggg
Tac6arafo em funcionamento I
Orimetro em funcionamento I
Cacamba basculante em funcionamento
Lataria em bom estio de conservacdo
Banjos, forros e parte interna em bom estado de
conservqgao
Veiculos/equipamentos e acess6rios com todas as
fun96es em funcionamento (ex.: sistema hidrdulico
limina frontal. tomada de forma, tercelro panto, engate de
reboque. entre outros)

L

l

5. CONDIQOES E PREMISSAS
C) veiculo na hora da vistoria que obtiver nota ruim em pelo menos 3 (tr6s) itens sera
desclassificado e sua substituigao sera realizada no puzo de 24horas
O veiculo que obtiver nora regular ou ruim em at6 2 (dais) itens que nio sejam Inerentes a
seguranga do motorista ou operador, teri um puzo de 24horas para resolver o problema e
retornar para conclusdo da vistoria, cano nio apresente o veiculo neste puzo sofrerd as
san96es administrativas: multa de 0,05% (zero virgula zero cinco por cents) ao dia, sabre o
valor totaldo contrato, acrescido do desconto dos dias nio trabalhados
Caso nio for realizada a substituigao, a contratada sofrerd san96es administrativas: multa
de 0,05% (zero virgula zero cinco por cents) ao dia, sabre o valor total do contrato sends
que seri considerada desistente do contrato as empresas que no puzo m6ximo.fle 5 dias
nio regularizar o veiculo reprovado. onde sera aplicada as sang6es pre)fjstqs;;tci'edi91
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6. PROPOSTA DE PREQOS
Sera considerada maid vantajosa para a Administragao e. consequentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exig6ncias e condig6es deste
Termo de Refer6ncia e do Edital, apresentar MENOR PREGO POR ITEM para o objeto da
licitagao
A Proposta de Pregos sera considerada completa abrangendo todos os custos necessgrios
a prestagao do servigo, bem coma de manutengao e/ou de eventual substltuigao dos
veiculos defeituosos durante o puzo da execugao do contrato
Sera obrigat6ria a apresentagao do documents original ou c6pia autenticada da Certificado
de Registro e Licenciamento do Veiculo junto ao DETRAN devidamente atualizado, que
nio podera ser substituido por outro veiculo por ocasiio do pacto, sem a devida
autorizagao do Fiscal do Contrato

7. ABRANG£NCIA E TIPO DE TRANSPORTE/SERVIQO
O uso dos veiculos 6 para transporte de servidores da Secretaria em Servigo, transporte de
residues da construgao civil. residues volumosos, residuos s611dos urbanos (Omidos e de
coleta seletiva), materiais e equipamentos diversos dentre outras demandas inerentes aos
serviQos e atribuig6es da Secretaria de Meio Ambiente
O regime de trabalho para os veiculos com motorista por conta da Contratada sera de no
periodo (07:00 ds 18:00hs) com intervals de OI hora para almogo de segunda-feira a
sdbado, podendo ser utilizado em cargter emergencial tamb6m nos domingos

8. DOS MOTORISTAS

Sempre que necessario, a Secretaria de Memo Ambiente podera convocar a Contratada
para execuQao dos servigos a16m da carga hordria citada acima, inclusive sgbados
domingos e feriados
A Carteira Nacional de Habilitagao dos motoristas da Contratada deverg ser apresentada
juntamente com c6pia dos documentos dos veiculos ao Setter de Transporte, devendo ser
equivalente a categoria exigida para condugao dos veiculos/equipamentos quando for o

Os motoristas estario aptos a exercer a fungao estipulada em contrato ap6s an61ise destas
informag6es, que servo submetidas e aprovadas peso Responsavel pelo Setor de
Transporte

casa

9. DO ACOMPANHAMENTO
MEDIQOES.

FISCALiZAQAO DOS SERVIQOS, FATURAS E

A prestagao dos servigos de locagao sera acompanhada e fiscalizada pelo servidores
indicados pda Secretaria de Meio Ambiente no ato da homologagao, o qual dever6
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execugao dos
servigos para fins de pagamento
A presenga da fiscalizaQao da Secretaria de Meio Ambiente nio elide nem diminui a
responsabilidade da licitante Contratada
Caberd ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servigo ou
veiculo/equipamento que nio esteja executado de acordo com as exig6ncias, q
assiduidade e pontualidade

10. PAGAMENTO E PRAZO M%gZ ,,,9':,,-/,/ \ .JB..,y
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Apes prestado o serviQO, a licitante vencedora apresentara nota fiscal para liquidagao e
pagamento da despesa pda Prefeitura Municipal de Conceigao da Barra, mediante ordem
bancgria creditada em conta corrente no puzo de at6 30 (trinta) dias
A duragao do contrato de Registry de Prego 6 de 12 (doze) memes. Contatos da assinatura
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, conforme
prev6 o Artigo 57, inciso alda Lei8.8666/93 e suas alterag6es
A quantidade a serem utilizadas ficard a crit6rio do Municipio podendo esse nio utilizar os
totais descritos no Item 4. O Municipio nio se obriga a contratar todo o objeto desta
licitaQao

ll . OBRiGAQOES DA CONTRATADA:
Iniciar a prestagao dos servigos em at6 03 (tr6s) dias Oteis contados apes a assinatura da
Ordem de Servigo
Em casa de substituigao de qualquer veiculo/maquina, informal obrigatoriamente a
Secretaria de Meio Ambiente, mediante simples troca de correspond6ncia, anexando
c6pia dos documentos de propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizadol
Em caso de quebra e/ou sinistro, deverd a empresa vencedora apresentar veiculo
substitute no local onde se encontra o veiculo avariado, no puzo miximo de at6 03 (tr6s)

Em caso de manutengao por um periodo superior a 01 (um) dia, a empresa vencedora
deveri enviar outro veiculo compativel, em substituiQao ao avariado
Em todos os veiculos e equipamentos objeto do presente Termo de Refer6ncia, os custos
de manutenQao preventiva e corretiva correrio por conta da Contratada
Pagar as multas e outras penalidades e infra96es de leie regulamentagao cometidas pelts
motoristas sob sua responsabllidade
Responsabilizar-se por todas as despesas na prestagao do servigo, coma por exemplo
alimentagao e hospedagem de seu motorista. e as que nio estio previstas neste termo,
mas que forem necess6rias durante a realizagao de viagens dentro do Territ6rio Nacional
quando for o caso
Recolher, tempestivamente, todos os encargos socials, previdenciarios e trabalhistas
respondendo direta e exclusivamente a possiveis demandas trabalhistas, civeis ou penais,
mesmo que movidas por terceiros, relacionadas a execugao delta contratagao
originariamente ou vinculada por prevengao, conexdo ou contin6ncia
Deve ser apresentado um preposto para atuar exclusivamente junto ao Gerente de
Transporte, visando o estreitamento das comunicag6es e assim garantindo a perfeita
concretizagao das solicita96es daquele

horas

12. DAS SANgOES
O descumprimento total ou parcial das obrigag6es assumidas pelo licitante vencedor, sem
justificativa aceita pda PMCB, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera
acarretar de imediato provocado pelo fiscal do contrato
a) Advert6ncia/Notificagao;
A Advert6ncia/Notificagao sera aplicada sempre nos casos que a empresa descumprir
qualquer item do presente Termo de Refer6ncia, inexecugao parcial ou total do Termo de
Refer6ncia, Edital ou Contrato de Registro de Prego
A empresa apes ci6ncla da Advertencia/Notificagao teri o puzo de 48 horan pan
manifestagao, justificativas e correQao da eventual falha objelg.aplicaQao dq,,sdngao
b) Multa;
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Ap6s 2 (duas) Advert6ncias/Notifica96es, a Contratante estar6 sujeita a multa equivalente
ao valor page pda Contratante na fatura do m6s anterior. sends facultativo ao Contratante
suspender de imediato a contratagao dos servigos prestados pda Contratada
Ainda nos castes em que ocorrer atraso injustificado para inicio da execugao dos serviQos
inexecugao parcial ou total do contrato, as multas poderao ser aplicadas observando os
seguintes parametros
Multa de 50% (cinquenta por cents). calculada sobre o valor da contratagao. na hip6tese de
recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato no puzo de 2 (doin) dias.
apes regularmente convocado por e-mail, correios ou telefone cadastrado junta a proposta
apresentada
c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica;
Independente das sans6es aplicadas anteriormente (Advert6ncia/NotificaQao e Multa). casa
a Contratada descumpra as obrigaQ6es contratuais por motivo injustificado e que venha
acarretar prejuizos a execugao dos servigos ptlblicos, podera a Contratante aplicar
cumulativamente Multa e expedigao de Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragao Publica

13. DAS DISPOSIQOES GERAIS
Ei vedada a utilizagao de veiculos com as seguintes caracteristicas: do tipo esportivol com
tete solarl de aluguel (taxi)I com inscriQ6es a titulo de propaganda ou identifica96es de
quaisquer naturezasl movidos a GNV (Gas Natural Veicular) ou equipamentos instalados
para uso e os registrados em nome de pessoa fisica
Na hip6tese de o licitante vencedor disponibilizar um veiculo de capacidade, ano de
fabricagao e/ou valor superior ao solicitado e ou vencido no procedimento licitat6rio. 6
facultado ao Fiscal ou Responsavel do Setter de Transported aceitar ou nio a substituigao
do veiculo que, neste caso, sera pago com o valor correspondente ao do veiculo licitado.
No caso do decurso da execugao contratual se a empresa nio tiver condig6es de
apresentar algum veiculo, a mesma deverd se justificar com alegag6es de mercado que
ndo permitiram a respectiva locagao.
Eventuais dOvidas de ordem t6cnica para execugao dos servigos inerentes a este Termo de
Refer6ncia poderao ser sanadas pele email: semmabarra6Dhotmail.com ou,peta telefone
(27) 98885-5774 das 9:00 ds 16:00horas
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