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- ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LICITAGAO E CONTRATOS
 

ATA DE REGISTRO DE PREGOSN° 005/2020

Processos n° 10637/2019, 6760/2019, 8590/2019, 2128/2019.

Pregao Presencial n° 072/2019

O Municipio de Conceicao da Barra, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 27.174.077/0001-34, com sede na Praca pref. José Luiz da Costa s/n,
Centro, Conceigao da Barra/ES, 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, doravante denominado
CONTRATANTEe, de outro lado, a empresa VIAGAO MAR ABERTO LTDAEPPpessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 28.493.310/0001-04, com sede
Avenida: Humberto Donato, n° 391, Bairro: Santana, Conceigao da Barra-ES, CEP: 29.960-
000 por seu representante legal, Sr. Itamar Domingos Recco, inscrito na Carteira de
Identidade n° 761.460 e no CPF n° 881.225.147-15, doravante denominada
CONTRATADO,considerando o julgamento da licitagao na modalidade de PREGAO,
PARA REGISTRO DE PRECOS,sob n°. 072/2019 publicada no DOESdodia 30/12/2019,
bem como, a classificagao das propostas publicada no DOES de 09/12/2019, e a
respectiva homologacao conforme fls. 682 a 685, dos Processos Administrativos n°
10637/2019, 6760/2019, 8590/2019, 2128/2019, RESOLVE registrar os precos das
empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com Classificagao por elas alcangadas
por item, atendendo as condig6es previstas no Instrumento Convocatorio e as constantes
desta Ata de Registro de Pregos, e regido pela Lei Federal n°. 10.520/2002, pelo Decreto
Municipal n°. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas

alteragdes e em conformidade com as disposi¢6es a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA
1-DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de pregos dos servi¢os especificados no
Termo de Referéncia do Anexo | do Edital de Pregao Presencial n° 072/2019 que passa

a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentagao e propostas de precos

apresentadaspelaslicitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processos n°

10637/2019, 6760/2019, 8590/2019, 2128/2019.

CLAUSULA SEGUNDA
2- DO PREGO
2.1 - Os precos a serem pagos coincidem com os precos definidos no Anexo 01, e nele
estao inclusos todas as espéciesdetributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros,

fretes, material, mao de obra e quaisquer despesasinerentes a compra.

2.2 - Os precos contratados seraofixose irreajustaveis.
2.3 — O preco sera pago, conforme definido na Ata de Registro de Precos.

2.4 - A existéncia de precos registrados nao obrigara a Administracao a firmar contratacdes
que deles poderao advir, facultada a realizacao de licitagao especifica ou a contratagao
direta para a contratacao pretendida nas hipdoteses previstas na Lei Federal n°. 8.666/93,
mediante fundamentacgao, assegurando-se ao beneficiario do registro-a preferéncia de

execucao dos servigos em igualdade de condicées. ogee
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CLAUSULA TERCEIRA
3- DA VALIDADE DA ATA
3.1 — O prazo de validade da presente Ata de Registro de Precos fixado em 12 (doze)

meses.
3.2 -— Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precgos, a Administracao

Publica Municipal nao sera obrigada a firmar as contratagédes que dela poderao advir,
facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a contratacao pretendida, sendo

asseguradoao beneficiario do registro preferéncia de execugao dos servi¢os em igualdade

de condi¢ées.

CLAUSULA QUARTA
4- DA UTILIZAGAO DA ATA POR ORGAO NAO PARTICIPANTE;
4.1 — A presente Ata de Registro de Prego podera ser usada por todos os orgaos da
Administragao Publica Municipal, mediante prévia consulta e autorizagdo da Secretaria
requerente, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para Orgao gerenciador e orgdaos participantes, independente do
numero de 6rgaosnao participantes que aderirem, conformepreceitua o art. 22, §4°,

do Decreto n° 7892/2013.

4.2 — O preco ofertado pela(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de

Preco € 0 especificado nesta Ata.
4.3 — Em cada material ou equipamento decorrente desta Ata, serao observados, quanto

ao preco, as clausulas e condicgées constantes do Edital referente a mesma.
4.4 — Em cada entrega de equipamento ou material, o prego unitario a ser pago sera o
constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s)

qual(is) também a integram.
4.5 — As contratagées adicionais previstas nesta clausula nado poderao exceder por
Orgao ou entidade naoparticipante, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos

registrados na Ata de Registro de Precgos, De acordo com § 3° do artigo 22 do

decreto 7.892/2013.

CLAUSULA QUINTA
5- DAS CONDICGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 — O compromisso de entrega so estara caracterizado mediante o comprovado
recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registro de
Precos e do Edital de Pregao Presencial n°. 072/2019.
5.2 — O fornecedor ficara obrigado a atendertodos os pedidos efetuados durante a vigéncia
desta Ata de Registro de Pregos, nao podendo, em hipotese alguma, estipular quantidade
minima ou maxima de entrega.

5.3 — Os materiais ou equipamentos deverdo ser entregues acompanhadosda NotaFiscal. /
5.4 — A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera solicitar a licitante a substituigao dos
objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a
complementagao em caso de irregularidade relativa a quantidade. Nestes casos o prazo

para complementagao e/ou substituigao sera determinado pela Unidade responsavel pelo

seu recebimento.
5.5 — Os prazos de entrega admitem prorroga¢ao,a critério do setor requisitante,

ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsavel,desde
algum dos seguintes motivos: LO

a) Alteragao das especificagées pela Administracgao Municipal
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b) Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de cumprimento do Edital e execucao do

Registro de Precos;
c) Interrupgao da execugao do Registro de Pregos ou diminuicao do ritmo de trabalho

por ordem e no interesse da Administracao Municipal;

d) Aumento das quantidadesinicialmente previstas no Registro de Pre¢os, noslimites

permitidos pela Lei 8.666/93;
e) Impedimento de cumprimento do Edital e execucao do Registro de Precgos por fato

ou ato de terceiros, reconhecido pela Administragao Municipal em documentos

contemporaneosa sua ocorréncia;
f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao Municipal, sem

prejuizo das sancoeslegais aplicaveis aos responsaveis.
5.6 — A execugao dos servicos devera ser conforme descrito no Termo de referéncia,

contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de execugao dosservicos, na

qual se atestara o seu recebimento, nas quantidades definidas pelas Secretarias
requisitantes, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA
6- DAS OBRIGAGOES DO FORNECEDOR
6.1 — Fornecer os objetos descritos na Clausula Primeira deste instrumento contratual,
conforme especificados no Anexo | que integra o presente Registro de Precos.

6.2 — Aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos e supressOes que se
fizerem necessarios nos servigos a serem prestados,até o limite estabelecido na legislagao

em vigor.
6.3 — Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir

a observancia da legislagao em vigor.
6.4 — Substituir ou complementar, As suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em

quese verificarem vicios de qualidade e/ou quantidade.
6.5 — Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da
documentac¢ao apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condigoes

de habilitagao e qualificagéo exigidas para a compra dos itens, bem como os que
comprovem a sua compatibilidade com as obrigagées assumidas.
6.6 — Responsabilizar-se pelos encargostrabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e

demais 6nus necessarios a execucao do Registro de Precos.
6.7 — Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente a

ADMINISTRAGAO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execugao do Registro de Pregos, nao incluindo esta responsabilidade a fiscalizacgao.
6.8 — Manter durante toda a execugao do Registro de Pregos, em compatibilidade com as
obrigagées por ela assumidas, todas as condicées de habilitagao e qualificagao exigidas na

licitagao.
6.9 — Permitir e facilitar a fiscalizagao do Registro de Pregos, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todosos informes e esclarecimentossolicitados.
6.10 — Efetuar 0 pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do

recebimento da fatura.
6.11 — Cercar seus empregados de garantias e protecdes legais, nos termos dalegislagao
trabalhista, inclusive em relagao a higiene, seguranga e medicina do trabalho, forne do
os adequados equipamentos de seguranga e prote¢ao individual, no que coube <a todos

os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por quaiucs ivo estejam

envolvidos com a prestacao dosservi¢cos.
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6.12 — licitante devera registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente
Registro de Pregos, de tudo dando ciéncia 4a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL,respondendo

integralmente por sua omissao.
6.13 — A licitante devera indicar preposto com poderes de decisao amplose irrestritos,

compativeis com o objeto deste Registro de Precos, que ficara responsavel para responder
junto 4 ADMINISTRAGAO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou duvidas ocorridas
durante a vigéncia do Registro de Precos, ficando desde ja acordado que 0 mesmo devera
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamentoe fiscalizagao.
6.14 — Declaragao sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa

licitante de que dispdem do objeto desta licitagao.

CLAUSULA SETIMA
7- DO PAGAMENTO
7.1 — Apos a execugao dosservigos cotadosa licitante vencedora apresentara a Prefeitura
Municipal de Conceigao da Barra, nota fiscal para liquidagao e 0 pagamento da despesa
sera feito: mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou através de

autenticagao de cddigo de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de
referéncia, contados do recebimento definitivo dos servi¢os.
7.2 — A Nota Fiscal devera ser apresentada apdos a expedigao do Termo de Recebimento

Definitivo pelo setor requisitante.
7.3 -— Ocorrendo erros na apresentagdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)

sera(ao) devolvido(s) a licitante para corregao, ficando estabelecido que o prazo para

pagamento sera contado a partir da data de apresentacado da nova fatura, devidamente

corrigida.
7.4-— A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera deduzir do pagamento importancias que a
qualquer titulo Ihe forem devidos pela licitante, em decorréncia de inadimplemento

contratual ou outras de responsabilidade da licitante.

7.5 — O pagamento somente sera efetuado mediante:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicilio ou sede da

licitante) e Municipal (onde for sediada a licitante e a do Municipio de Concei¢ao da
Barra, quando a sede naofor deste Municipio), através de certidées expedidas pelos
orgaos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na propria

certidao;
b) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —

FGTS,através da apresentagao do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Prova de situagao regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social — INSS,
através da apresentagao da CND - Certidao Negativa de Débitos.

7.6 — O pagamento sera efetivado mediante depdsito em conta corrente, em qualquer
agéncia da rede bancaria, indicada pela licitante ou através da autenticacao de codigo

de barras da nota fiscal/fatura emitida pela licitante.
7.7 — De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1°, §§ 1° e 2°, o CNPJ ou CPF
constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancaria deverao ser

coincidentes.
Nao serao efetuados créditos em contas:

a) de empresas associadas;
b) de matriz parafilial; i
c) defilial para matriz; ; —
d) de sécio; LT
e) de representante; Pe

f) de procurador, sob qualquer condi¢ao. yore <y
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7.8 — E vedada a antecipacdo de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das

condigdes estabelecidas neste Registro de Precos.
7.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou

inadimplemento contratual.
7.10 —A licitante arcara com todos os custos referentes a mao de obra direta e/ou indireta,

acrescidos de todos os encargos sociais e obrigacdes de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessarios a prestacao dos servi¢os objeto

deste Registro de Precos.

CLAUSULA OITAVA
8- DAS PENALIDADES
8.1 — A recusa injustificada da licitante em realizar a entrega dos materiais ou
equipamentos definido na Clausula Primeira deste instrumento, de conformidade com a

proposta classificada na licitagao e indicada para registro do respectivo pre¢o, ensejara

aplicagao das penalidades enunciadasa seguir.
8.2 — A licitante devera observar rigorosamente as condigdes estabelecidas para a
realizacao do objeto contratado, sujeitando-se as penalidades constantes do art. 7° da Lei

n° 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
8.3 — Na hipotese da licitante deixar de cumprir as obrigacdes estabelecidas por este

Registro de Precgos, poderaoser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, porescrito;
) Multa de 0,3% (trés décimospor cento) por dia de atraso;

c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Registro de Pregos;
) Suspensao para contratar com a Administracao;

e) Declaragao de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica Municipal.
8.4 — As multas previstas nas alineas “b” e “c’ do item acima serao descontadas de

imediato no pagamento devido ou cobradas jadictalinente, se for 0 caso.
8.5 — Antes da aplicacgao de qualquer das penalidades,a licitante sera advertida, devendo

apresentar defesa em 05 (cinco) dias Uteis.
8.6 — A licitante, durante a execucgdo do Registro de Pregos, somente podera receber 03
(trés) adverténcias, quando, entao, sera declarado o descumprimento do Registro de
Pregos, com a aplicagao das penalidades cabiveis. A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL,
porém, podera considerar rescindido o Registro de Pregos mesmo que so tenha ocorrido

uma adverténcia.
8.7 — As adverténcias, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAGAO

MUNICIPAL,nao serdo computadaspara o fim previsto no item 8.5.
8.8 — As adverténcias, quando nao seguidasdejustificativa aceita pela ADMINISTRAGAO
MUNICIPAL,dardo ensejo a aplicagao das penalidades dasletras “b” a “e” do item 8.3.

8.9 — As multas previstas nas letras “b” e “c” poderao ser aplicadas em conjunto e
cumuladas com uma daspenalidades previstas nasletras “d” e “e”, todas do item 8.3.
8.10 — A multa moratoria sera calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e nao
da adverténcia, estando limitada a 10% (dez por cento), quando devera ser rescindido o
Registro de Pregos e aplicada, também, a multa cominatoria de 10% (dez por cento).
Podera a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL,entretanto, antes de atingido o pré-faladolimite,

rescindir o Registro de Precos em razao doatraso.
8.11 — As multas poderao seraplicadas tantas vezes quantas forem asirregularidades,

8.12 — Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega dos Iestara,atpet
;
  

 

sem que tenham sido apresentadas justificativas plausiveis, estara
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descumprimento total das obrigagcdes assumidas, caso em que, além de aplicar multa

prevista no item 8.3 “c’, podera a ADMINISTRAGAO MUNICIPALoptar pela rescisao do
Registro de Precos.
8.13 — A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera considerar outros fatos, que nao o

simples atraso na execugao das entregas de materiais ou equipamentos objeto desta Ata,

para entender rescindido 0 Registro de Precos.
8.14 — As multas serao calculadaspelo valor total do Registro de Precos.
8.15 — Se o descumprimento do Registro de Precos gerar consequéncias graves para a
ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera esta, além de rescindir o Registro de Pregos,

aplicar uma das penalidadesprevistas na letra “d” ou “e” doitem 8.3.
8.16 — Se os danos puderem atingir a Administragao Publica Municipal como um todo, sera
aplicada pena de Declaracao de Inidoneidade.
8.17 — A dosagem da pena e a dimensdo do danoseraoidentificadas pela Secretaria de

Infraestrutura.
8.18 — Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a Secretaria de Infraestrutura
submetera sua decisao ao Procurador Geral do Municipio, a fim de que, se confirmada,

tenha efeito perante a Administracao Publica.
8.19 — Nao confirmada a Declaragao de Inidoneidade, sera esta considerada como
suspens4o para contratar com a Administragao Publica pelo prazo maximo de 02 (dois)

anos.
8.20 — Poderao ser declaradas iniddneas ou receberem a pena de suspensao as empresas

ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquertributos;
b) Tenham praticadoatosilicitos visando frustrar os objetivos delicitagao;
c) Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em

virtude da pratica e de atosilicitos.

CLAUSULA NONA
9- DA REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS.
9.1 — O(s) preco(s) registrado podera (a0) ser revisto(s) em decorréncia de eventual

redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais
registrados, cabendo a Comissao Municipal de Licitagaéo promover as negociag6es junto

aos fornecedoresregistrados.
9.2 — Quando o(s) prego(s) registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao

preco praticado no mercado, a Comissao Municipal de Licitagao devera:
a) Convocar o fornecedor registrado para negociacao de redugao de precos e sua

adequacao ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de

negociac¢ao.
9.3 — Quando o valor de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor,
mediante comunica¢gao e comprovagao formal, nao puder cumprir o Registro de Pregos, a

Comissao Municipal de Licitagao, podera:
a) Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicacao da (s)

penalidade (s) prevista (Ss) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos,
relatorios, comprovantese justificativos que possibilitem o reajustamento do pre¢o

registrado; en
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negoeiagao.
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CLAUSULA DECIMA
10- DO CANCELAMENTODAATA DEREGISTRO DE PREGO
10.1 — Esta Ata de Registro de Prego podera ser cancelada de plenodireito, quando:

a) A licitante nao cumprir as obrigagées constantes desta Ata;
b) A licitante nado assinar a Autorizagao de execu¢ao dos servi¢os no prazo

estabelecido e a Administragao nao aceitar sua justificativa;
c) A licitante der causa a rescisao administrativa de compromisso decorrente de

Registro de Precos;
d) Em qualquer das hipoteses de inexecucao total ou parcial de compromisso

decorrente de Registro de Precgos;
e) A licitante nao aceitar reduzir seus precos registrados na hipdotese de se tornarem

superiores aos praticados no mercado;
f) Por razées do interesse publico devidamente demonstrado e justificado pela

Administragao;
g) A licitante, mediante solicitagao por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigéncias desta Ata de Registro de Precos;
h) For constatada a existéncia de Declaragao de Idoneidade do Fornecedor.

10.2 — Procedimento para cancelamento da Ata de Registro de Pregos:

a) O cancelamento do Registro de Pregos, nas hipdoteses previstas, assegurando os
principios das contraditoria e ampla defesa, sera formalizado por despacho da

autoridade competente;
b) A solicitagao da licitante para cancelamento dos pregos registrados devera ser

formulada com antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administragao a
aplicagdo das penalidades previstas neste Registro de Precos, caso nao aceitas as

razdes do pedido.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
41- DA AUTORIZAGAO PARA EMISSAO DA ORDEM DE EXECUGAO DOSSERVICOS.
11.1 - As solicitagdes referentes ao objeto do presente Registro de Prego serao

autorizadas por emissao da Nota de Empenho, caso a caso pelo Titular da Secretaria

requisitante.

11.2 — A emissao das Autorizagdes de execugdo dos servigos, sua retificagao ou
cancelamentototal ou parcial, serao igualmente autorizados pelo orgao requisitante.

11.3 — Durante o prazo de validade do Registro de Precos, A Administragao podera ou nao

contratar o objeto deste Pregao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12- DA RESCISAO
12.1 - A rescisao da Ata podera ocorrer nas hipdteses e condigées previstas nos artigos
77,78 e 79 da Lei n° 8.666/93, no que couberem com aplicacao do art. 80 da mesmaLei,

se for 0 caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13- DOS RECURSOS -

13.1 - Os recursos, representagdo e pedido de reconsideragao, somente serao

acolhidos nos termos doart. 109, da Lei no 8.666/93 e alteragées posteriores,~
“

“an

Ce
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
14- DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representagao e pedido de reconsideragao, somente serao acolhidos

nos termosdo art. 109, da Lei no 8.666/93 e alteracgdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15- DO ACOMPANHAMENTOE DA FISCALIZAGAO
15.1 - A execugao do contrato sera acompanhada pela Secretaria Requerente ou

designado representante da Administragao nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93,
através da Secretaria requerente, que devera atestar a execucdo do objeto contratado,
observadas as disposigdes deste Contrato, sem o que nao sera permitido qualquer

pagamento.
15.2 — fiscalizagao da execugdo das entregas dos materiais ou equipamentossera feita
pelo CONTRATANTE,a fim de cumprir, rigorosamente, os servic¢os, os prazos e condi¢oes

do presente edital, proposta e as disposi¢des do contrato.
15.3 - A fiscalizagao referida no subitem anterior nao excluira ou reduzira a
responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execucao dos servicos.

15.4 -— Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizaga4o deverao ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagacées de carater tecnico, hipdtese em
que serao respondidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.5 — E direito de a fiscalizacao recusar quaisquer materiais, quando entender que os

mesmos empregados nao sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a

execucaoesta irregular.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
16- DO FORO
16.1 - Fica eleito o foro de Conceigéo da Barra, Comarca de Concei¢ao da Barra, para

dirimir qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualqueroutro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,

para igual distribuicao, para que produza seus éfeitoslegais.

Conceicgao da Barra - ES, 17 deJaneiro de 2020.

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Prefeito Municipal 7

Contratante    
   

     RTO LTDA EPP
o n° 28.493.310/0001-04

VIAGAO
CNPJ-MF s
Contratado

Sr° Biafra Bonelar Silva —

Matricula: 11519
Fiscal do Registro de Prego Secretaria de Saude

Sr° Everson Cesar Raimundo Gava
Matricula: 11977

Fiscal do Registro de Prego Secretaria de Infraestrutura
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Anexo |

Descri¢ao dos Produtos: -

Item Material Un. Marca Modelo MédiaC. Qtde Pr. Unit. Pr. Total

4 2.24.01.0015-4 KM 0.000 4.000.000 6.5900 98.850,00
          
 

Servico de transporte de passageiros estrada de chao - Onibus

Servico de transporte de passageiros, em estrada de chdo batido, para atender as

demandas da PMCB com espera e retorno apos as atividades.

Veiculo tipo 6nibus, com capacidade minima de 44 llugares sentados, poltrona

reclinavel, situa¢gao regular quanto aos requisitos exigidos no transporte, com no

maximo 06 (seis) anos de uso, em turnos alternados, trafegando em estradas

pavimentadas ou nado e estarem em perfeito estado de uso e conservag¢ao.

OBS: Podera haver a necessidade da utilizagao de 02 (dois) 6nibus ou mais na mesma

data.
 

 

         
 

| Item Material Un. Marca Modelo MédiaC. Qtde Pr. Unit. Pr. Total

| 12 2.24.01.0049-9 KM 0.000 15,000,000 6.5400 98.100,00

Servico de transporte de passageiros em asfalto - Onibus

Servico de transporte de passageiros, em estrada de asfalto, para atender as demandas

da PMCB, com espera e retorno apos as atividades.

Veiculo tipo 6nibus, com capacidade minima de 44 lugares sentados, poltrona

reclinavel, situacdo regular quanto aos requisitos exigidos no transporte, com maximo

de 06 (seis) anos de uso em perfeito estado de uso e conserva¢gao, estando disponiveis

para execugcdo dos servicos imediatamente apos a comunica¢ao formal da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo, sendo que os servi¢gos serao executados nos dias, hora

e locais que ser&o previamente estabelecidos, podendo haver altera¢ées dos mesmos,

desde que haja necessidade.

OBS: Podera haver a necessidade da utilizac&ao de 02 (dois) 6nibus na mesma data.  
Item Material Un. Marca Modelo MédiaC. Qtde Pr. Unit. Pr. Total
 

13 2.24.01.0056-1 KM 27.750,00
0,000 5.000,000 5,5500          
 

SERVICO DE TRANSPORTE VAN

Servigo de transporte de passageiros, em estrada de asfalto, para atender as demandas

da PMCB com espera e retorno apdos as atividades.

Veiculo Van executiva com 15 lugares, com ar condicionado, cd player e seguro para

passageiros, situagdao regular quanto aos requisitos exigidos no transporte, com no|

maximo 06 (seis) anos de uso, em turnos alternados, trafegando em estradas

pavimentadas ou nado e estarem em perfeito estado de uso e conserva¢ao, estando |

disponiveis para execu¢ao dos servigos imediatamente apos a comunica¢cao formal da |

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo que os servi¢os serao executados nos

dias, hora e locais que seréo previamente estabelecidos, podendo haver alteragées dos

mesmos, desde que haja necessidade.

OBS: Podera haver a necessidade da utiliza¢g&do de 02 (dois) veiculos ou mais na mesma

| data.

 
 

 

      
 

Item Material Un. Marca Modelo |MédiaC. Qtde Pr. Unit. | Pr. Total
{ | |

14 2.24.01.0230-0 KM | 0.000 40.000,000 6.5900 | 263.600,00

Servico de transporte de passageiros, em estrada de chao batido, para atender as

demandas das atividades da Assisténcia Social, com espera e retorno apos as

atividades. Este servi¢co de transporte, normalmente diz respeito ao transporte de

passageiros das comunidades do interior do Municipio para até um CRAS e CREAS do

municipio, aonde sera desenvolvido atividades e apdés os passageiros desenvolverem

suas atividades no CRAS - Centro de Referéncia da Assisténcia Social e CREAS - Centro

de Referéncia Especializado de Assisténcia Social, retornardo neste Veiculo para s

comunidades de origem. Esta espera deve levar de 03 a 06 horas aproximadament. i

Veiculo tipo é6nibus, com ano de fabrica¢ao no Maximo 07 anos de~“uso;~R iario com

cortina, com capacidade minima de 46 lugares sentados, oketeniaecl, com WC.
 

ae
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Com situa¢gao regular quanto aos requisitos exigidos no transporte. E estarem em

perfeito estado de uso e conserva-¢ao, estando disponiveis para execu¢gao dos servi¢os

  
  

imediata-mente apds a comunica¢g&o formal da Secretaria. OBS: Podera haver a

necessidade da utiliza¢gao de 02 (dois) S6nibus na mes-ma data.

‘Item Material | Un. Marca |Modelo |MédiaC. Qtde Pr. Unit. | Pr. Total
| | |
15 2.24.01.0231-9 | KM | aoa 40.000,000 6,5400 261.600,00

      
Servico de transporte de passageiros, em estrada de asfalto, para atender as demandas

das atividades socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, com

espera e retorno apos as atividades. Este servi¢go de transporte, normalmente diz

respeito ao transporte de passageiros até a capital Vitéria, saindo do Municipio de

Concei¢ao da Barra no periodo da manha e normalmente retornando a noite, assim, o

Veiculo fica a espera para retornar com os passageiros, apos execu¢gao de suas

atividades. Esta espera pode durar de 05 a 08 horas aproximadamente

Veiculo tipo 6nibus, com ano de fabrica¢cao no Maximo 7 anos de uso; Rodoviario com

cortina, com capacidade minima de 46 lugares sentados, poltrona reclinavel, com WC,

 

 

 

ar condicionado. OBS: Podera haver a necessidade da utiliza¢gao de 02 (dois) Snibus

__| na mesma data.

| Item Material Un. | Marca Modelo |MédiaC.  Qtde Pr. Unit. Pr. Total
ar =

16 2.24.01.0287-4 KM | 0,000 5,000,000 5.5800 27.900,00

        
 

SERVICO DE TRANSPORTE VAN ESTRADA DE CHAO

Servico de transporte de passageiros, em estrada de chao, para atender as demandas da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com espera e retorno apos as atividades.

Veiculo Van executiva com 15 lugares, com ar condicionado, cd player e seguro para

passageiros, situagao regular quanto aos requisitos exigidos no transporte, com no

com no maximo 06 (seis) anos de uso, em turnos alternados, trafegando em estradas

pavimentadas ou nado e estarem em perfeito estado de uso e conservagdo, estando

disponiveis para execu¢ao dos servicos imediatamente apds a comunicagao formal da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo que os servigos serdo executados nos

dias, hora e locais que serdo previamente estabelecidos, podendo haver alteragdées dos

mesmos, desde que haja necessidade.

OBS: Podera haver a necessidade da utiliza¢cao de 02 (dois) veiculos ou mais na mesma

data.  
 

 

ValorTotalR$516.461,60 (Quinhentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e
Sessenta Centavos). 

Anexo Il

TERMO DE REFERENCIA FUNDO DE SAUDEPA:6760/2019
1. OBJETO
Contratagao de Empresa especializada em Locacao de veiculos através de ATA DE
REGISTRO DE PRECOS.

2. JUSTIFICATIVA
Em face da grande demanda dasecretaria municipal de sade, a Locagao desses

veiculos se da pela necessidade de transporte e locomogao dos pacientes de tratamento
fora de domicilio entre hospitais da rede publica Municipal e Estadual, garantindo assim,
integridade, pois se se trata de um servico essencial, continuo e ininterrupto, nao
podendo,portanto sofrer descontinuidade. A contratagao por meio de locagao se torna
mais vantajosa para a Secretaria Municipal de Satide pelo fator econdémico, ja que a
empresa vencedora do certame disponibilizara veiculos 24 horas, ficando ainda
responsavel pela manutencao e substituigao deste, quando necessario. ; ae

Considerando que a referida secretaria, tem a necessidade diaria de exeeu¢aoa
aa a
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dos seus servicos na sede distritos, alem de municipios vizinhos e estados, visando
assim um melhor desempenho e tempo de respostas em suasatividades.

A nova demandadeservicos e atividades faz com que o quantitativo de veiculos
nao suporte a demanda da referida Secretaria, sendo necessario 0 acréscimo para a

realizagao de suas tarefas precipuas no atendimento aos deslocamentos na capital e
interior do Estado, no intuito de melhorar significativamente a qualidade dos servicos e
suprir as deficiéncias identificadas.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
Conforme Anexo I.

4.PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega do veiculo deste termo sera imediato, de acordo com a

necessidade da Secretaria Municipal de Saude, contadosa partir da data da assinatura

do contrato.

5. LOCAL DE ENTREGA ;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA “SMSCB”

situada na Rua Prefeito Italo Benso, n° 735, Centro, Concei¢ao da Barra/ES.

6. RECEBIMENTO
O recebimento e aceitacao dos produtos serao baseados, no que couberpelas

disposigées contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93, nas seguintes condicoes;
Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificagao da

conformidade dos seus componentes e as especificag¢ées dos opcionais em
conformidade aostermosdo Edital, o objeto sera recebido em caraterdefinitivo;
Definitivamente em até 05 (cinco) dias, apds a verificacao da qualidade e quantidade das

mesmas;
Cabera ao servidor responsavel pelo recebimento o senhor Biafra Bonelar Silva

matricula_11519, rejeitar os veiculos caso estas nao estejam de acordo com as
exigéncias e/ou caracteristicas descritas no Termo de Referéncia, bem como determinar
as suas substituigGes num prazo estabelecido de até 20 (vinte) dias dutos fornecidos;

O 6nus de correcao de defeitos apresentados ou a substituigao dos mesmos

serao suportados exclusivamente pela contratada.

7. DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado ao fornecedor, sem qualquer acréscimo financeiro,

exclusivamente através de crédito em conta corrente, indicada pela CONTRATADA 30
(trinta) dias apos o adimplemento da obriga¢ao do contratado.

Para tal, na Nota Fiscal, devera constar o aceite e a data de recebimento pelo
setor competente, bem como, da Geréncia, emissora da Ordem de Fornecimento.

Na Nota Fiscal, devera constar o n° do Edital de Pregao e 0 n° do Processo que

deu origem a contratacao.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA
O crédito necessario ao atendimento das despesas dapresentelicitagao correra a |

conta da Dotagao Orcamentaria vigente para o exercicio de 2019/2020, conforme

discriminado abaixo: Pe es
43.1.10 — Secretaria Municipal de Saude er wae

43.1.10 — Gestao do Fundo Municipal ey
<= .
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Classificagao Funcional: 10.122.0011.2.0086
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.61

Recurso 1.211.0000
43.1.20 —- Secretaria Municipal de Saude

43.1.20 - Bloco da Atengao Basica
Classificagao Funcional: 10.122.0011.2.0086
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.61
Recurso 1.212.0000

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADAobriga-se a executar 0 objeto do presente Termo de Referencia

de acordo com a proposta apresentada no procedimentolicitatério, modalidade PREGAO
PRESENCIAL, a qual, como todos os documentos da licitagao e especificagées da

CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Termo de Referencia,
independentemente detranscri¢ao.

A _CONTRATADAobriga-se a manter, durante a vigéncia do presente Termo de
Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, modalidade PREGAO PRESENCIAL,
devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracao que possa

comprometer a manuten¢ao dopresente.

E ainda obrigagao da CONTRATADA:
a) O Locadorfica responsavel por arcar e garantir a regularidade documental do

veiculo, as obrigagdes administrativas e fiscais decorrentes da propriedade dos veiculos
de maneira a deixa-los em condicao de transito, bem como sobre quaisquertipos de
licengas para execugao dos servicos, salvo as multas de transito e despesas com

combustivel, bem como o pagamento de pedagios, que correrao por conta da
contratante, quando do seuato deutilizagao de veiculo locado;

b) Arcar com todas as multas de transito e despesas com combustivel, bem como
© pagamento de pedagios, que nao ocorrerem durante a utilizagao do veiculo pela
contratante, ou seja, quando o veiculo estiver sobre guarda da contratada;

c) Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do veiculo locado, objeto do
contrato, inclusive nas eventuais trocas de pecas que apresentarem defeitos,

providenciando a sua substituigdo quando necessario, nado gerando 6nus para o

contratante;
d) A manuten¢ao dos veiculos devera ser realizada na sede/filial da empresa, ou

em oficina credenciada.Responsabilizar-se por toda e qualquer manutencao e troca de
pegas, inclusive pneus e limpeza, devendoassim serrealizadas pela contratada, as suas

expensas;
e) Manter os veiculos equipados em conformidade com o previsto nas normas

instituidas pelo Sistema Nacional de Transito Brasileira;
f) Quando solicitada, devera fornecer o servigo de reboque sem 6nus para

contratante, visando atender as imobilizacdes dos veiculos locados que apresentarem

problemas que impecam seu uso e seu conserto no local, seja qual for a localidade e

horario da ocorréncia;
g) Em caso de imobilizagoes dos veiculos por acidente, legalizacao, manutencao

ou outra causa, durante trajeto, a contratada devera tomar todas as providéncias
necessarias para atendimento imediato dos usuarios em transito;

h) A contratada devera suprir as imobilizagdes com veiculos de caracteristicas
idénticas, com tanque de combustivel cheio, no local onde se encontra °veieuls-110

prazo maximo 12 horas; -
i
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i) Caso sejam constatadas deficiéncias que prejudiquem o desempenho do
veiculo locado, a contratada devera substituir o veiculo imediatamente, por outro de

mesma especificagao, equipamentos e acessdorios de monitoramento até que sejam

sanadosos problemas;
j) O automdvel devera ter toda a documentacao obrigatoria, devidamente

atualizada e seguro total, sem franquia para contratante;
k) A franquia dos veiculos leve devera ser do tipo REDUZIDA;
1) Responsabilizar-se por toda e qualquerfranquia proveniente de troca do veiculo,

mesmo em decorréncia de furto ou acidente, vedada a transferéncia de d6nus para

contratante;
m) Manter os veiculos segurados com cobertura total, no periodo de execugao

dos servigos, ficando os orgdos e entidades participantes isentos plenamente de
responsabilidade em relagado a quaisquer danos materiais, pessoais ou pecuniarios,

inclusive de terceiros e franquias, decorrentes da utilizagao dos servicos da seguradora;
n) A plena isengao de responsabilidade dos orgaos e entidades participantes

estende-se também aos casos de avarias de menor monta, nos veiculos locados e de
terceiros, ocorridas de forma involuntaria, decorrentes de uso e casosfortuitos e que nao

ensejam a utilizagao dos servicos da seguradora;
o) Registrar as ocorréncias havidas durante a execucgao do presente contrato, de

tudo dando ciéncia a contratante, respondendo integralmente por sua omissao;
p) Manter, durante toda execug¢ao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagao e

qualificagao exigida na licitagao;
q) Fornecer todas as informagées necessarias para esclarecimento de duvidas,

solicitadas pela contratante no prazo de até 05 (cinco) dias; Ao iniciar a prestagao do

servico, a contratada devera apresentar ao gestor do contrato a apolice de seguro
correspondente ao veiculo, bem como comprovar a sua renovagao a cada novo periodo;

r) Ao entregar o veiculo, a contratada devera apresentar certidao de nada consta

do veiculo, com a finalidade de comprovar a nao existéncia de pendéncias de multas,

DPVAT,licenciamentos, ou outras obrigacoes;
s) Observar a legislag¢ao ambiental, mantendo guarda de comprovantes de

regularidade, a exemplo dosrelacionados a descarte de seus materiais;
t) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos_ diretos,

comprovados, causados aos Orgaos participantes desta Ata, na execugao das
obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e danos pela infragao cometida ou

executada inadequadamente;
u) Manter, sob as penasdalei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer

dados, informag6des, documentos, especificagdes técnicas e comerciais dos veiculos dos
orgaos participantes desta Ata, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou

que venham ser confiados, sejam relacionados ou nao com a prestacao de servicos

objeto do contrato;
v) Possibilitar a contratante efetuar vistoria nas instalag6es da CONTRATADAa

fim de verificar as condi¢des para atendimento do objeto contratual;
w) Comunicar imediatamente a contratada qualquer alteragao ocorrida no

enderego, razao social, telefones, conta bancaria e outros documentos necessarios para

recebimento de correspondéncia ou atualizag¢ao de dadosdo contrato;
x) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-

lhe, integralmente, os énus decorrentes. Tal fiscalizagao dar-se-a independentemente da
que sera exercida pela contratante; ——

y) Indenizar terceiros e/ou os orgaos participantes deste contrato, neemeanerie
de auséncia ou omissao de fiscalizagao de sua parte, por quaisquer danosou Ejuizos
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causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposicées legais

vigentes.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Iniciar a prestagao dos servicos em até 07 (sete) dias contados apos a assinatura

da Ordem de Servico.
Em caso de substituigao de qualquer veiculo, informar obrigatoriamente a

Gerencia da Secretaria Municipal de Satide, mediante simples troca de correspondéncia,

anexando cépia dos documentos de propriedade e seguro do novo veiculo a ser

utilizado;
Em caso de quebra e/ousinistro, devera a empresa vencedora apresentar veiculo

substituto no local onde se encontra o veiculo avariado, no prazo maximo de até 03 (trés)

horas;

Em caso de manutengao por um periodo superior a 01 (um) dia, a empresa

vencedora devera enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado;
Todos os custos de manutengao preventiva e corretiva e limpeza serao por conta

da Contratada;
Permitir a utilizagao de adesivos nas laterais do veiculo com o logotipo e nome “A

Servico da Secretaria Municipal de Saude”, conforme padrao do Municipio;
Pagar as multas e outras penalidades e infragdes de lei e regulamentagao

cometidas pelos motoristas sob sua responsabilidade;

11. PENALIDADES
A Contratada devera observar rigorosamente as condicgées estabelecidas para

prestacdo do servico deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 7°
da Lei n° 10.520/02 e nos artigos 86 e 87 dalei n° 8.666/93 e suas alteracdes, a saber:

Pela recusa em aceitar 0 pedido de ordem de servico e/ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitara a multa de 10%

(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forg¢a maior, devidamente justificada e

comprovada, 0 nao cumprimento, por parte da Contratada das obrigagoes assumidas, ou
a infringéncia de preceitos legais pertinentes, serao aplicadas, segundo a gravidade da

falta, as seguintes penalidades:
a) multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do

servigo prestado realizado com atraso, até o décimo dia corrido; apds o que, aplicar-se-a

a multa prevista na alinea “b’;
b) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimpléncia referente

aos itens constante da ordem de Servi¢co, na hipdtese de qualquer das obrigacgdes

assumidas;
c) cancelamento da contratagao e suspensao temporaria do direito delicitar com o

Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, na hipdtese de descumprimento integral de, no minimo, uma Ordem de Servico ou
descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Servico;

d) constatada a inveracidade de qualquer das informagdes fornecidas pela

Contratada, esta sofrera suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses; 7.3. A aplicagao de multas
aqui referidas, independera de qualquer interpelagao, notificagao ou protesto judicial, :
sendo exigiveis, desde a data do ato, fato ou omissao que tiver dado causa a rites
extrajudicial.
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12. RESCISAO
O presente Termo de Contrato podera ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados noart. 78 e seguintes da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993 e

suas alteracgées posteriores, e ainda:
a) Nao observar o nivel de qualidade dos produtos contratados, objeto deste

instrumento;
b) Desatender as determinagédes regulares da fiscalizacado da Secretaria

Municipal de Saude,
c) Recusar a realizar a execugao dos servigos dentro do prazo contratual, sem

motivojustificado e sem prévia autorizacao Secretaria Municipal de Saude.
Contratado reconhece os direitos da Administragao no caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da lei n°8.666/93.

13. DISPOSIGOES GERAIS
O contratado é responsavel pelos encargostrabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargostrabalhistas, fiscais e

comerciais nao transfere a Autarquia a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso das obras e

edificagées, inclusive perante o Registro de Imoveis.
A Autarquia responde solidariamente com o contrato pelos encargos

previdenciarios resultantes da execuc¢ao do contrato, nos termos do art. 31 da lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

TERMO DE REFERENCIA SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURAPA:10637/2019

1. OBJETO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresas de
prestacao de servicos de locagao de veiculos novos e usados para atender as demandas

da Prefeitura de Conceigdo da Barra, conforme condigées, descric¢des e especificagoes
contidas neste termo de referéncia pela modalidade de REGISTRO DE PRECOS,

conforme previsto da legislagao vigente.

2. JUSTIFICATIVA
Em face a reorganizagao administrativa e unificagao dos contratos para que haja um
controle de forma mais eficiente no que se referente a vencimentos e controle de
recursos, que dispds sobre a reestruturacao das atividades para aprimoramento e

melhoria de suas atividades contemplando tarefas diversas, de complexidade variada,
que visam atender as demandasdas unidades administrativas a elas vinculadas além do

assessoramento e assisténcia direta ao Chefe do Poder Executivo.
Considerando que esta secretaria tem a necessidade diaria de execucao dos seus
servicos na sede distritos, além de municipios vizinhos e estados, visando assim um

melhor desempenho e tempo de respostas em suasatividades
As demandas de servicos e atividades faz com que o quantitativo de veiculos nao
suporte as demandas, sendo necessario 0 acréscimo para a realizacao de suastarefas
precipuas no atendimento aos deslocamentos na capital e interior do Estado, no intuito
de melhorar significativamente a qualidade dos servig¢os e suprir as deficiéncias——~

identificadas. ee
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
Conforme AnexoI.

4.PRAZO DE ENTREGA
O prazo maximo de entrega dos veiculos usados sera de até 05(cinco) dias corridos, a

contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, emitida pela

Geréncia.

O prazo maximo de entrega dos veiculos novos sera de até 15(quinze) dias corridos, a

contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, emitida pela

Geréncia, em caso de necessidade de elasticidade do prazo, justificar-se com a

secretaria requisitante.

5. LOCAL DE ENTREGA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA “PMCB”situada a Praga
Prefeito José Luis da Costa, n° 001, Centro, Concei¢ao da Barra/ES.

6. RECEBIMENTO
O recebimento e aceitagao dos produtos serao baseados, no que couber pelas
disposicées contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93, nas seguintes condigdes;

Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificagao da

conformidade dos seus componentes e as especificagdes dos opcionais em

conformidade aos termosdoEdital, 0 objeto sera recebido em carater definitivo;
Definitivamente em até 05 (cinco) dias, apos a verificagao da qualidade e quantidade das

mesmas;
Cabera ao servidor responsavel pelo recebimento, rejeitar os veiculos caso estas nao

estejam de acordo com as exigéncias e/ou caracteristicas descritas no Termo de

Referéncia, bem como determinar as suas substituig6es num prazo estabelecido de até

20 (vinte) dias datados do fornecimento;
O 6nus de corregao de defeitos apresentados ou a substituigéo dos mesmos serao

suportados exclusivamentepela contratada.

7. DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado ao fornecedor, sem qualquer acréscimo financeiro,
exclusivamente através de crédito em conta corrente bancaria, indicada pela
CONTRATADA30(trinta) dias apos o adimplemento da obrigacao do contratado.

Para tal, na Nota Fiscal, devera constar o aceite e a data de recebimento pelo setor

competente, bem como, da Geréncia de Suprimentos, emissora da Ordem de

Fornecimento.
Na Nota Fiscal, devera constar o n° do Edital de Pregao e o n° do Processo que deu

origem a contratagao.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Iniciar a prestagao dos servigos em até 05 (cinco) dias contados apos a assinatura da

Ordem de Servico.
Em caso de substituigao de qualquer veiculo, informar obrigatoriamente a Secretaria
Municipal de Solicitante, mediante simples troca de correspondéncia, anexando copia

dos documentosde propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizado;
Em caso de quebra e/ou sinistro, devera a empresa vencedora apresentar veiculo”

substituto no local onde se encontra o veiculo avariado, no prazo maximogagats 06
(seis) horas; oo ig
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Em caso de manutengao por um periodo superior a 01 (um) dia, a empresa vencedora
devera enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado e todos os custos de
manutengaopreventiva e corretiva e limpeza serao por conta da Contratada;
Permitir a utilizagao de adesivos nas laterais do veiculo com o logotipo e nome “A

Servico da Prefeitura Municipal de Conceicao da Barra’, conforme padrao do Municipio;

09. DISPOSIGOES GERAIS
Para a execucao dos servicos, sera solicitada a quantidade dos veiculos necessarios
para atender as secretarias participantes do certame, por se tratar de um registro de

prego.

TERMO DE REFERENCIA SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO PA:8590/2019

1 - OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objetivo a LOCAGAO DE VEICULOS (ONIBUS E
VAN) COM MOTORISTA, por quilometragem rodada, pelo Sistema de Registro de
Pregos, pelo periodo de 12 meses para atender a Secretaria de Cultura e Turismo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A locagao se faz necessaria em atendimento a esta Secretaria em diversas agoes

que englobam asatividades culturais e turisticas e eventos realizados e apoiados pela

Secretaria de de Cultura e Turismo, sendo necessario transporte em diversos lugares
dentro e fora do Municipio. A decisao de optar pelo Registro de Prego, se da pelo fato de
nao serpossivel prever o quantitativo exato para cada programacao — Decreto n° 19.749,

de 04/08/2009, Art. 2°, Inciso IV;
2.2. A presente contratagao se justifica em razao da necessidade de garantir a

economicidade, agilidade e qualidade nos eventosrealizados;

2.3. Trata-se de uma contratagao estratégica para a Secretaria de de Cultura e Turismo,
uma vez que a mesmarealiza varios eventos e acgées no decorrer do ano.

3. QUANTITATIVO

O quantitativo solicitado visa, para que possamos executar com éxito e sucesso de toda
a programagcao prevista para o ano de 2020, conforme Calendario Anual de Eventos
Turistico e Cultural abaixo:

CALENDARIO MUNICIPAL DE EVENTOS DE CONCEIGAO DA BARRA

JANEIRO

TEMPORADADE VERAO (SEDE)
FESTA DE SAO BENEDITO DASPIABAS( BARREIRAS);

FESTA DE SAO BENEDITO E SAO SEBASTIAO (ITAUNAS):

POCAR FESTIVAL DE CULTURA (SEDE)

FEVEREIRO
CARNAVAL (SEDE E BRACO DORIO)

MARCO
CARNAVAL (SEDE E BRACO DORIO)
ABRIL ae ee
DIA MUNICIPAL DA CULTURA (SEDE) 0 pete a

JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL (SEDE) < oe
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MAIO
FESTA DO DISTRITO DE BRAGO DO RIO ( BRAGO DO RIO)
JUNHO
ECOBIKE (ITAUNAS)
FESTA DE SAO JOAO (BRAGO DO RIO);
LADAINHA DE SANTO ANTONIO (SEDE)
FESTA DA MURIGOCA ( ASSENTAMENTO PAULO VINHAS)
FESTA DE SAO PEDRO/ ROTA DO PEROA /MOQUECA(SEDE)
JULHO
FESTIVAL NACIONAL DE FORRO DEITAUNAS(ITAUNAS)
ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE ITAUNAS(ITAUNAS)
AGOSTO
FESTA DO FOLCLORE(SEDE)
FESTA DA CANA DE AGUCAR ( SAYONARA)
SETEMBRO
FESTIVAL GASTRONOMICO ITAUNAS & SABORES(ITAUNAS)
ARRAIA DA MINHA DEUSA (COBRAICE)
OUTUBRO
FESTA DA CIDADE (SEDE)
FESTIVAL DO CAMARAO E FRUTOS DO MAR(SEDE)
NOVEMBRO
MOSTRA DE DANGADE CLAUDIA LAGO (SEDE)
ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS (SEDE)
DIA DA CONSCIENCIA NEGRA(SEDE)
ITABIKE (ITAUNAS)
DEZEMBRO
FESTA DA PADROEIRA(SEDE)
MOSTRA DE DANGA DE EDUARDO GOMES(SEDE)
ECONTRO DE CARRO ANTIGOSE FESTIVAL DE CERVEJAARTESANAL(SEDE)
AUTO DE NATAL (SEDE E BRAGO DO RIO)
FESTIVAL DE VERAO DE ITAUNAS(ITAUNAS)
FESTA DE SAO BENEDITO (SEDE)
REVEILLON (SEDE, BRACO DO RIO E ITAUNAS)

 

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS
Conforme AnexoI.

3. DA ESPECIFICACAO

31. Contratacao, para a execugéo parcelada, por um periodo de 12 (doze) meses, de

empresa especializada em servicos de transporte, com locagao de veiculos tipo

Onibus e van, incluindo motorista, combustivel, manutencao, licenciamentos, seguro

total (incéndio e colisdo), bem como contra terceiros (cobertura fisica e material) e

outros encargos necessarios a execugao dos servigcos, sem Onus adicional, assisténcia

técnica de 24 (vinte e quatro) horas com reparos, substituigdo do veiculo em caso de

qualquer ocorréncia,

4.PRAZO E LOCAL DA PRESTAGAO DO SERVIGO

4.1.0 servico a ser prestado, objeto deste termo, deve ser disponibilizado a partir da

Assinatura da Ata de Registro de Pregos, documento que tera duracao de até 01 (um)ano- a
Pe age
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4.2.As viagens serao realizadas de acordo com as necessidades demanda da Secretaria

de Cultura e Turismo.

5.DO RECEBIMENTO

5.1.A prestacdo de servico, objeto da presente licitagado, sera fiscalizada e

atestada pela Secretaria de Cultura e Turismo, em conformidade com o Artigo 15, da Lei

n° 8.666/93,com suas posteriores alteracoes.

5.2. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo

comos termos deste Termo e seus Anexos.

5.3. Todos os servicos de quetrata esta licitagao deverao obedecer as especificagoes

constantes deste Termo de Referéncia.

6.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir 0 cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com asclausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes

no curso da execugao do CONTRATO,fixando prazo para a sua corregao;
6.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servi¢go, no prazo

e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.4. Efetuar as retencdestributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida

pela contratada.

7 —- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. O 6nibus devera estar a disposigao da Secretaria de Cultura e Turismo nas datas,
horarios e locais indicados, quando solicitados, com os respectivoscertificados de registro
de licenciamento em dia com legislagao de transito e as documentagées exigidas porlei

para transitar com o veiculo.
7.2. © veiculo devera estar em perfeitas condigées de uso, seguran¢ga e conserva¢ao,
conforme exigido pela lei de fiscalizagaéo de transporte coletivo, reservando-se a esse 0
direito de efetuar vistoria antes de cada prestagdo doservico atraves de um

responsavel técnico indicado pela CONTRATANTE.
7.3. A Locagaéo de 6nibus para viagens sera por demanda, de acordo com as

necessidades deutilizagao por parte da Contratada.
7.4. O valor a ser cobrado pela viagem/trecho sera calculado multiplicando-se a
quilometragem percorrida na viagem/trecho pelo valor estabelecido por quilémetro

rodado pela vencedora docertame. A contagem da quilometragem tera inicio somente
no ato de embarque do usuario e fim somente no ato de desembarque dos mesmo.
7.4.1. O motorista devera executar as anotagdes de quilometragem, que serao conferidas
e atestadas pelo Responsavel designado pela Contratante, no momento do
embarque e do desembarque.
7.4.2. As despesas de pedagio e taxas de estacionamento, bem como multas que j
porventura possam ocorrer, ou ainda outros custos cobrados por orgaos_ publicos,
sao de responsabilidade da CONTRATADA. Y
7.4.3. A condugao do veiculo cabera ao motorista da CONTRATADA, que devera estar |

uniformizado, identificado e€ com habilitagao adequada e validada para conducao de |
transporte de passageiros. wer

7.4.4 Despesas de manutengdo, com reboque, acidentes de_ transito sate
responsabilidade da CONTRATADA. a

zo  
ee

- ee Pagina/19 de 27
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA - ES

RUA: PRACA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N° BAIRRO: CENTRO-CONCEICAO DA BARRA - ES CEP: 29.960-000

CNPJ SOB N° 27.174.077/0001-34 |



~ we PREFEITURA MUNICIPAL DECONCEIGAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LICITACAO E CONTRATOS

7.4.4 Os veiculos devem estar em boa apresentagao visual, boas condigdes mecanicas e

com combustivel suficiente para percorrer a quilometragem indicada. As despesas com

reabastecimento do tanque de combustivel, quando necessario, serao de responsabilidade

da CONTRATADA.
7.4.5 A Secretaria de Cultura e Turismo nao se responsabilizara por quebras, avarias de

pecas que sejam causadaspor desgaste normal deutilizagao.

7.4.6. Em caso de avaria mecanica, ou acidente de transito, a Contratada devera substituir

o veiculo avariado/acidentado.
7.4.7 A CONTRATADAdevera manter os veiculos limpos para os usuarios.

7.48. Os veiculos deverao conter sacos plasticos a serem utilizados pelos passageiros.

7.4.9. Os veiculos deverao conter cinto de seguranga para todos os usuarios.

7.4.10. A CONTRATADAdevera adotar todas as providéncias necessarias ao socorro de

vitimas, em caso de acidentes, e informar imediatamente ao responsavel técnico da

Secretaria de Cultura e Turismo indicado paratal fim.

7.4.11. As viagens, eventualmente, poderao abranger sabados, domingose feriados.

7.4.11. Os veiculos deverao possuir licenciamentos, seguro total (incéndio e

colisao), bem com o contra terceiros (cobertura fisica e material) e outros encargos

necessarios a execucgao dos servicos,sem 6nus adicional.

7.4.12. Responsabilizar por qualquer prejuizo que seus empregados ou prepostos

causarem ao patriménio da Contratante ou a terceiros, decorrente de a¢gao ou

omissdo, culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes

cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.
7.4.13. A empresa vencedora devera substituir imediatamente qualquer empregado cuja

atuacdo seja considerada inoportuna ou desqualificada pelo Secretaria de Cultura e

Turismo
7.4.14. Todos os custos necessaérios para a execucao dos servigos serao de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,que devera considera-los para formulagao

do precofinal.
7.4.15. Os servicos serao recebidos e fiscalizados pelo responsavel técnico da Contratante

indicado paratal fim.

8 — ACOMPANHAMENTOSDA EXECUGAO DO SERVICO

8.1.0 responsavel acompanhamento deste contrato sera a funcionaria: Rosilene de Oliveira

funcionaria locada na Secretaria de Cultura e Turismo.

9 —- ESTIMATIVA DO VALOR

9.1. O valor total estimado da aquisigaéo do servico devera ser cotado pelo setor de
compras e aposenvio a da Secretaria de Cultura e Turismo para aprovagao.

10 - RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera realizado mensalmente apos a execucgao e medi¢ao do servico

11 — DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

11.1 - Os servigos serao requisitados através de Ordem de Servicos, emitida pelo setor de

contratos.
11.2 Os veiculos quandosolicitados, ficarao a disposigao da CONTRATANTEe todas as

despesas inerentes a realizacao dos servicos, tais como: motorista, combustiveis,
manutengao, seguros, taxas, impostos, pedagios, pernoite e alimentagao do motorista,
salarios, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos

servigos propostosficarao por conta da contratada.
11.3. Os veiculos deverao apresentar autorizacao especial para o objetolicitado, expedida
pelo DETRAN E CIRETRAN, emeae de vistoria periddica, oan perfei

   ‘agina 20 de 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA - ES Zgee

RUA: PRACA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N° BAIRRO: CENTRO-CONCEICAO DABARRA>Ses cep: 29.960-000

CNPJ SOB N° 27.174.077/0001-34 ; |



PREFEITURA MUNICIPAL DECONCEIGAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LICITAGAO E CONTRATOS

 

seguran¢a e especificagdes do CONTRAN e estar com documenta¢éo regular. Sera
exigida da empresa contratada o pagamento de seguro de vida e de invalidez em favor dos

usuarios do transporte (independente de DPVAT).
11.4 Fica terminantemente PROIBIDO transporte de terceiros chamados CARONAS.

11.5. No caso de acidentes automobilisticos, incidentes sinistros de um modo geral, roubos
furtos, ou qualquer outra ocorréncia que venha a causar danosao veiculo locado, por culpa

ou nao da CONTRATANTE, do de seus propostos, a CONTRATANTEse limitara a
providenciar a devida comunicacgao para elaboragado do BO — Boletim de Ocorréncia,
quandofor o caso. A remogao, despesas com guinchos, franquias de seguro, se for o caso,
e outras despesasrelativas aos veiculos sinistrados serao de inteira responsabilidade da

CONTRATADA;

11.6 A empresa CONTRATADA devera manter em perfeito estado de conservagao e em

otimas condigdes de seguran¢a os veiculos;
11.7 Em caso de quebra e/ou avaria do veiculo, que impossibilite sua utilizagao, quando
em deslocamento a empresa devera providenciar a substituicdo do veiculo, no prazo

imediato;
11.8 A CONTRATADAficara eximida do dnus relativo as eventuais multas sofridas pelos
veiculos locados, decorrentes de infragdes de transito cometidas durante o periodo que

estiverem a disposigao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
11.9 Os veiculos requisitados pela Secretaria de Cultura e Turismo deverao estar
devidamente licenciados, equipados e totalmente regularizados, de forma a atender as

exigéncias do Cddigo de Transito Brasileiro.

11.10 Na execugao dos servigos, o combustivel sera de responsabilidade da

CONTRATADA;

11.11CONTRATADA devera sob suas expensas proceder a manutencao (preventiva e

corretiva) e reparo de veiculos, inclusive substituigao de pneus, camaras, pecas e
acessorios, troca de Oleo, filtros, etc., bem como substituir de imediato, qualquer veiculo

locado danificado, no local da ocorréncia, sem 6nuspara a Contratante.
11.11.-A CONTRATADA devera efetuar 0 reboque dos veiculos de sua propriedade
quando necessario, como todos os 6nus as suas expensas, bem comoprestarassisténcia

24 (vinte e quatro) horas.

11.12 - A CONTRATADA devera entregar e manter os veiculos em perfeito estado de

conservacaéo e seguranca, devendo os mesmosestar em fiel obediéncia a legislagao de
transito (lei n° 9+503/97, de 23.09.97) — Codigo de Transito Brasileiro, inclusive quando ao
seu registro concessao de operacao nos Orgaos competentes, podendo a SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, sempre julgar necessario e pertinente, exigir a
imediata substituigao daqueles veiculos que nao estejam nas condigoes ideais de
trafegabilidade.

11.12 Fica eleita a Comarca de Concei¢ao da Barra - ES, para dirimir quaisquer duvidas ou

contestagao oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e —
acordados, assinam 0 presente contrato em 03 (trés) vias de igual. Lg
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TERMO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL PA ANEXO

1 - OBJETO

Contratagao de empresa especializada para execugao de servicos de transporte (6nibus)
COM MOTORISTA,para atender a populacgao em situa¢ao derisco e vulnerabilidade social
do Municipio de Conceigao da Barra, conforme termo de referéncia.

2 — JUSTIFICATIVA

A contratagao se faz necessaria para atender as demandas das_atividades

socioassistenciais da Secretaria de Assisténcia Social do Municipio de Conceicao da Barra,
visando ofertar o transporte para os usuarios referenciados pelos equipamentos da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social do nosso municipio, tanto na area da Protegao
Social Basica quanto na area da Protegao Social Especial, ofertando aos cidadaos a
oportunidade de melhorar a qualidade de vida abandonando assim a situagao de

hipossuficiéncia financeira.

Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitagao, valendo-se da
modalidade de pregdo, na forma presencial, em virtude do exato enquadramento das

necessidades da Secretaria nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema.

Vale Ressaltar que atualmente, baseada nos parametros do SUAS,a Secretaria Municipal

de Assisténcia Social vem dando a cada ano maior énfase a estruturagao das Acoes,
visando a definitiva implantagéo do Servigo de Convivéncia e de Fortalecimento de
Vinculos das Familias - SCFV e Servigo de Protegao e Atendimento Integral a Familia -
PAIF, cadastradas em cada um dos 04 (quatro) CRAS- Centro de Referéncia da

Assisténcia Social (Cras Sede, Cras Braco do Rio, Cras Quilombola/Negro Rugério e
Centro de Convivéncia da Familia de Itaunas / extensao do Cras Quilombola, existente no

Municipio.

Além da definitiva implantagao do Servico de Protecao e Atendimento Especializado a
Familias e Individuos - PAEF! - ofertado no Centro de Referéncia Especializado de

Assisténcia Social (CREAS), existente no Municipio.

Para que essas Familias sejam levadas até o seu CRASdereferéncia visando a participar
das reunides, encontros de integragao e socializagao voltadas para Servi¢o de Convivéncia
e de Fortalecimento de Vinculos e se deslocarem para outros centros econdmicos como
Capital do Estado, e de outros centros regionais (Colatina, Cachoeiro do Itapemirim, Nova

Venécia, Sao Mateus e outros), 6 que se faz necessario realizar processolicitatorio para
contratagao de empresa especializada para execucao de servicos de transporte, visando o
transporte de Familias das comunidadessituadas no meio rural para que possam participar
de reunides no seu CRAS de referencia, do SCFV — Servig¢o de Convivéncia e de
Fortalecimento de Vinculos das Familias e PAIF — Servico de Protegao e Atendimento
Integral a Familia, bem como comunidades rurais e também urbanas possam participar em
diversos eventos de interesse socioassistencial, em determinados centros regionais.

Considerando que além dos servicos essenciais desenvolvidos conforme mencionado no .
preambulo acima, compete ainda a Secretaria Municipal de Assisténcia Social primar pela

qualificagao profissional dos jovens trabalhadores deste municipio com o intuito de
oportunizar-Ihes a inserg¢ao no mercado de trabalho afim de garantir o maximo de bem-
estar as suas familias, principalmente, aquelas em estado de_ vulnerabilidade
socioeconémica. Destaca-se ainda a importancia de dar continuidade ao Programa de _

Qualificagao Profissional através da oferta de cursos para a qualificagao profissional
nossos jovens fazendo necessario que os formando estejam preparados paraatendér as

cog
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demandasdas empresasja estabelecidas no nosso Municipio e entorno, bem como as que
no futuro vierem a se estabelecer. Importante ressaltar que no final de 2017 a julho de 2018

foram ofertado e executados 16 cursos com abrangéncia para 320 matriculas, desses
tivemos um percentual de aprovacao de 78,5% com 251 alunos concluintes. E uma média
de 100 alunos recrutados pela Empresa Volare, devido a oferta dos cursos e mao de obra

qualificada.

Nessa diregdo, os servigos concretiza a presenga e responsabilidade do poder
publico e reafirma a perspectiva dos direitos sociais, constituindo-se em um dos

principais servigos que compoema rede de protegaosocial de assisténcia social.
Assim, a acao proposta busca aperfeicoar através da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social atender os nossos municipes por meio da prestacao de servicos de qualidade e

humanizado.

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS
Conforme AnexoI.

4-—LOCAIS DE REALIZAGAO DO SERVICO
Sera determinado pelo Secretario da pasta no momento da solicitagao de servico,
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

5 — PRAZO INICIAL E FINAL PARA EXECUGAO DO SERVICO
05 dias Uteis apos o envio da ordem de fornecimento sera iniciado o servico e tera duragao

de 12 meses, podendoseraditado conformeartigo 57 da lei 8.666.

6 - ACOMPANHAMENTODA EXECUGAO DO SERVICO
O responsavel acompanhamento deste contrato sera do servidor(a) lotada na Secretaria
Municipal de Assisténcia Social e indicado pelo Secretario na ocasiao do contrato.

7 —- ESTIMATIVA DO VALOR
O valor total estimado da contratagao do servico devera ser cotado pelo setor de compras
desta Municipalidade, e apds, envio a Secretaria Municipal de Assisténcia Social para

aprovacao.

8 - RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado mensalmente apos a execugao e medicao do servico.

22.00.00 — Secretaria Municipal de Assisténcia Social
22.01.00 — Secretaria Municipal de Assisténcia Social

22.01.30 — Fundo Municipal de Assisténcia Social
3.3.90.30.14 — Locagao Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
Fonte de Recursos — 1.390.0010 - CRAS, 1.311.000 IGDPBF/CREAS/CRAS

22.00.00 — Secretaria Municipal de Assisténcia Social
22.01.00 — Secretaria Municipal de Assisténcia Social
22.01.20 — Fundo Municipal de Assisténcia Social

3.3.90.30.14 — Locagao Bens Mov.ou Natureza Intangiveis /

Fonte de Recursos — 1.001.0000 ge

e
y aaAD
Oo Pagina 23 de 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA- ES 1
RUA: PRAGA PREFEITO JOSE LUIZ DA COSTA S/N° BAIRRO: CENTRO-CONCEICAO DA BARRA- ES CEP: 29.960-000

CNP3J SOB N° 27.174.077/0001-34



PREFEITURA MUNICIPAL DECONCEIGAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LICITAGAO E CONTRATOS

 

9— DISPOSIGOES GERAIS/INFORMAGOES COMPLEMENTARES

DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1 — Os servicos serao requisitados através de Ordem de Servigos, emitida pelo Setor
de Contratos, através da Secretaria Municipal de Assisténcia Social;

9.2 — Os veiculos quandosolicitados, ficarao a disposigao da CONTRATANTEe todas
as despesas inerentes a realizacao dos servicgos, tais como: motorista, combustiveis,
manutengdo, seguros, taxas, impostos, pedagios, pernoite, e alimentagcao do motorista,
salarios, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos

servicos propostos,ficarao por conta da CONTRATADA.

9.3 — Os veiculos deverao apresentar autorizagao especial para o objeto licitado,
expedida pelo DETRAN ou CIRETRAN, em fungao de vistoria periddica, oferecendo
perfeitas condigdes de uso e conservacgao. Deverao ainda conter todos os equipamentos
de seguranca e especificag6es do CONTRAN, e estar com documentagao regular. Sera
exigida da empresa contratada o pagamento de seguro de vida e de invalidez, em favor

dos usuarios do transporte (independente de DPVAT).

9.4 A contratada devera apresentar uma Copia do CRV,declarando a disponibilidade do
veiculo. O veiculo devera apresentar registro e autorizag¢ao no DER. O objeto licitado
devera ser feita vistorias periddicas, oferecendo perfeitas condig6es de uso e conservacao.
Deverao ainda conter todos os equipamentos de segurang¢a e especificagées exigidas pelo

DETRAN, estando com os documentos regulares. Sera exigido da empresa contratada o
pagamento de seguro de vida e de invalidez para cobertura de terceiros, em favor dos
usuarios do transporte (independente de DPVAT).

9.5 -— Fica terminantemente “PROIBIDO” o transporte de terceiros chamados

“CARONAS’”.

9.6 — Os veiculos de locagao quando requisitados deverao ser colocadosa disposi¢ao
da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

solicitagao.

9.7 — No caso deacidentes automobilisticos, incidentes, sinistros de um modogeral,
roubos,furtos, ou qualquer outra ocorréncia que venha a causar danosao veiculo locado,
por culpa ou nao da CONTRATANTE,ou de seus prepostos, a CONTRATANTEselimitara
a providenciar a devida comunicacgao para elaboragao do BO — Boletim de Ocorréncia,
quandofor o caso. A remogao, despesa com guinchos, franquias de seguro, se for 0 caso,
e outras despesa relativas aos veiculos sinistrados serao de inteira responsabilidade da

CONTRATADA;

9.8 - A empresa CONTRATADAdevera manter em perfeito estado de conservagao e em
dtimas condigdes de segurang¢aos veiculos contratados;

9.9 — Em caso de quebra e ou avaria do veiculo, que impossibilite a sua utilizagao,
quando em deslocamento a empresa devera providenciar a substituigao do veiculo, no
prazo imediato.

9.10 - A CONTRATADAficara responsavel do 6nus relativo as eventuais multas sofridas

pelos veiculos contratados, decorrentes de infragdes de transito cometidas durante o
periodo que estiverem a disposi¢ao da Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

9.11 - Os veiculos requisitados pela Secretaria Municipal dea
deverao estar devidamente licenciados, equipados e totalmente regularizados, de fofma a
atender todas as exigéncias do Cddigo de Transito Brasileiro. ee
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9.12 - Na execugdo dos servigos, o combustivel sera de responsabilidade da

CONTRATADA;

9.13 - A CONTRATADAdevera sob suas expensas proceder a manutengao (preventiva e
corretiva) e reparo dos veiculos, inclusive substituigao de pneus, camaras, pecas e

acessorios, trocam de Gleo, filtros, etc., bem como substituir de imediato, qualquer veiculo

locado danificado, no local da ocorréncia, sem 6nuspara a Contratante.

9.14 - A CONTRATADA devera efetuar 0 reboque dos veiculos de sua propriedade,

quando necessario, com todos os énus as suas expensas, bem comoprestar assisténcia

24 (vinte e quatro) horas.

9.15 - A CONTRATADAdevera fornecer e manter os veiculos em perfeito estado de
conservacao e seguranga, devendo os mesmosestar em fiel obediéncia a Legislagao de
Transito (Lei n° 9.503/97, de 23.09.97) - Codigo de Transito Brasileiro, inclusive quanto ao

registro e concessao de operacao nos Orgaos competentes.

TERMO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL PA: 2128/2019

DO OBJETO
O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacao de empresa especializada na
prestacao de servicgos de locagao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Assisténcia Social, conforme descrigdes seguintes:

DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO DE VEICULOS PARA LOCAGAO
Considerando que a_ Secretaria Municipal de Assisténcia Social propicia o
desenvolvimento e a implementacao da politica de assisténcia social no municipio.

Considerando que a demanda dos grupos de trabalho vem crescendo em escala

exponencial, haja vista, as agdes de politica de atendimentos aos cidadaos, grupos e
familias em situacao de vulnerabilidade e risco social, bem como a necessidade delevar a
assisténcia social as comunidades ribeirinhas e distantes como por exemplo
assentamentos e comunidadede barreiras e meleiras, com a maior quantidade de servi¢os
possiveis e por este motivo temos que manter um veiculoutilitario de 07 lugares;
Considerando a necessidade da gestao desta Secretaria Municipal de Assisténcia Social
ter que acompanhar a execucao e implantacao dos servi¢os dioturnamente se
locomovendo dentro do territorio do municipio, bem como ser atuante nas reunides e
eventos promovidos pelo Governo Estadual, temos que manter 01 veiculo 1.4 a 1.6 para

estas atividades;
Considerando a necessidade da disponibilidade da Secretaria em todo municipio, bem

como, em participagdes de diversos eventos peculiares, no estado.
Considerando que a estrutura atual da Secretaria nao disp6e de veiculo para atendertais

demandase que osveiculos existentes sao vinculados aos programas especificos.
Considerando que com a locagao sera dispensado o gasto direto com a manutencao

preventiva e corretiva dos veiculos locados;

3.1- DA ESPECIFICAGAO DO BJETO
Conforme Anexo I.

4.- Prazo de entrega: ;

4.1. O prazo maximo de entrega dos veiculos sera de até 15(quinze) dias corridos,
da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratad
Geréncia. er
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5- Local de entrega:

Secretaria Municipal De Assisténcia Social, Na Rua 17 De Abril, Vila Dos Pescadores S/N,

Conceicgao Da Barra ES.

6.7- Recebimento:
6.7.2. O recebimento e aceitagao dos produtos serao baseados, no que couber pelas

disposigées contidas no art. n° 73 da Lei n° 8.666/93, nas seguintes condi¢ées:

6.7.2.1. Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificagao da

conformidade dos seus componentes e as especificagdes dos opcionais em conformidade

aos termos do Edital, o objeto sera recebido em carater definitivo;
6.7.2.2. Definitivamente em até 05 (cinco) dias, apdos a verificagao da qualidade e

quantidade das mesmas;

6.7.3. Cabera ao servidor responsavel pelo recebimento, rejeitar os veiculos caso estas

nado estejam de acordo com as exigéncias e/ou caracteristicas descritas no Termo de

Referéncia, bem como determinar as suas substituig6es num prazo estabelecido de ate 20

(vinte) dias dutos fornecidos;

6.7.7. O dnus de corregao de defeitos apresentados ou a substituigao dos mesmos serao

suportados exclusivamente pela contratada.

7- Do prazo e condi¢6es de pagamento:

7.1. O pagamento sera efetuado ao fornecedor, sem qualquer acréscimo financeiro,

exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancaria, indicada pela

CONTRATADA30(trinta) dias apos o adimplemento da obrigagao do contratado.

7.2. Para tal, na Nota Fiscal, devera constar 0 aceite e a data de recebimento pelo setor

competente, bem como, da Geréncia de Suprimentos, emissora da Ordem de

Fornecimento.
7.3. Na Nota Fiscal, devera constar 0 n° do Edital de Pregao e 0 n° do Processo que deu

origem a contratacgao.

8. CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA
22.00 Secretaria Municipal de Assisténcia Social
22.01 — Secretaria Municipal de Assisténcia Social
22.01.10 — Agoes Administrativas da Secretaria

08.122.0008.2.0059 - Gestéo das AgdesAdministrativas da Secretaria

Fonte de Recursos 1.001.0000
22.01.30 — Fundo Municipal de Assisténcia Social

08.244.0008.2.0073 — Gestao dos programas vinculados ao CRAS

Fonte de recursos 1.390.0010 ou 1.311.0000

8. OBRIGACGOES DA CONTRATADA:
8.1. Iniciar a prestagao dos servigos em até 05 (cinco) dias contados aposa assinatura da

Ordem de Servico.
8.2. Em caso de substituigao de qualquer veiculo, informar obrigatoriamente a Secretaria
Municipal de Assisténcia Social, mediante simples troca de correspondéncia, anexando
copia dos documentosde propriedade e seguro do novo veiculo a ser utilizado;

8.3.1. Em caso de quebra e/ou sinistro, devera a empresa vencedora apresentar veiculo

substituto no local onde se encontra o veiculo avariado, no prazo maximo de até 03 (trés)

horas.
8.3.2. Em caso de manutengao por um periodo superior a 01 (um) dia, ae

vencedora devera enviar outro veiculo compativel, em substituigao ao avariado.—
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8.3.3. Todos os custos de manuten¢aopreventiva e corretiva e limpeza serao por conta da

Contratada.
8.4. Permitir a utilizagao de adesivos nas laterais do veiculo com o logotipo e nome “A
Servico da Secretaria Municipal de Assisténcia Social’, conforme padrao do Municipio.
8.5. Pagar as multas e outras penalidades e infracdes de lei e regulamentagao cometidas

pelos motoristas sob sua responsabilidade.
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas na prestacao do servico, como por exemplo,

alimentacgao e hospedagem de seu motorista, e as que nao estado previstas neste termo,

mas que forem necessarias durante a realizagao de viagens dentro doTerritorio Naci
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