EDITAL
PREGÃO PRESENCIALPO
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134-201
2019.
PROCES
ESSO ADMINISTRATIVO nº.541-2019.

Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENC
NCIAL – SRP nº 134-2019
Forma de Julgamento: MENOR PREÇ
ÇO POR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 28/05/
05/2019 às 08h:00min.
Data e hora da Abertura: 28/05/2019 às 08h:00min.
Repartição Interessada: Secretaria Mun
unicipal de Administração, Secretaria Municipal de Educa
cação, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipa
pal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Viação, Ob
Obras e Serviços
Públicos.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SE
SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de entrega doss eenvelopes.
Local do Credenciamento e Abertura:: Sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova ViçosaBA, situada à Av. Oceânica, nº 2994, Abr
brolhos I, Nova Viçosa - BA.
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-B
BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
13.761.531/0001-49, sediado na Avenid
nida Oceânica, n.º 2994, Bairro Abrolhos, Nova Viçosa/B
a/BA, através da
pregoeira designada pelo Decreto nºº 3389/2017e tendo em vista o que consta no Processo
o Administrativo
nº541/2019, torna público a quem intere
teressar possa que no horário, data e local acima discrimin
minado, realizará
licitação processada como sistema de reg
registro de preços, na modalidade pregão, forma presencial,
al, do tipo menor
preço por lote, conforme especificado nos
os anexos deste Edital.
Apresente licitação será regida por estee eedital, pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal
pal nº. 650-2018,
Lei Complementa n°123/2006, aplicando
do-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº
8.666/1993 e suas alterações, e demais no
normas regulamentares, bem como, as cláusulas e condições
ões especificadas
neste instrumento convocatório, incluindo
do o disposto em seus anexos.
ABERTURA: 28/05/2018, às 08h00min
in, no Setor de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Viç
içosa, localizada
na Avenida Oceânica, n.º 2994, Bairroo A
Abrolhos, Nova Viçosa/BA. Na hipótese de não haver ex
expediente nesta
data, a abertura da licitação ocorrerá no pr
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local.
idas até o dia e horário disposto acima.
Recebimento da proposta: Serão recebida
1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Pregão
ão Presencial o Registro de Preços para eventual e futuraa ccontratação de
empresa para locação de Veículos, ônib
nibus e embarcações a serem utilizadas pelas diversas Sec
ecretarias deste
Município, conforme Termo de Referên
rência em anexo, conforme especificações constantes nos
os anexos deste
edital:
2.DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do certame todos
os os interessados, pessoas jurídicas do ramo de atividade
de pertinente ao
objeto da provável contratação, que apres
resentar em proposta e preencherem as condições de habilitaç
tação constantes
deste Edital.
2.2. Não poderão participar deste pregã
egão:
2.2.1. Empresas que não atenderem às co
condições deste Edital;
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2.2.2. Empresas que estejam em concorda
rdata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
s, em
e dissolução
ou em liquidação;
2.2.3. Empresas que tenham sido declara
laradas inidôneas por órgão da Administração Pública, diret
reta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distr
istrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial
ial da União, do
Estado ou do Município, enquanto perdu
rdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente
nte não poderão
participaras empresas suspensas de licitar
tar e contratar com o Município de Nova Viçosa/BA;
2.2.4. Empresas reunidas em consórcio,
o, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que
seja sua forma de constituição;
2.2.5. Servidor de qualquer órgão ou enti
ntidade vinculada ao Município de Nova Viçosa, bem assim
im a empresa da
qual tal servidor seja sócio, dirigente ouu re
responsável técnico;
2.2.6. Estrangeiras não autorizadas a func
uncionar no país;
2.2.7. As empresas interessadas que se en
encontre em processo de fusão, decisão ou de incorporação;
2.2.8. O autor do projeto básico ou execut
cutivo, pessoa física ou jurídica (obras e serviços)–art.9º,daLe
Lei8.666/93;
2.2.9. Empresa, isoladamente ou em cons
nsórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou ex
executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, ge
gerente, acionista ou detentor demais de 5% (cinco por cen
ento) do capital
com direito a voto ou controlador, respon
onsável técnico ou subcontratado – art. 9º, da Lei 8.666/93;
2.2.10. Servidor ou dirigente de órgão
ão ou entidade contratante ou responsável pela licitação
o (art.9º, da Lei
8.666/93);
2.2.11. É vedada a participação de cooper
perativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pe
pelo modo como
é usualmente executado no mercado em
m geral, houver necessidade de subordinação jurídica entree o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e hhabitualidade. (Súmula 281 do TCU).
2.2.12. A observância das vedações ag
agora elencadas, é de inteira responsabilidade da licitante
nte, que por seu
descumprimento, sujeitar-se-á às penalida
idades administrativa, civil e penalmente cabíveis.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Representante da Licitante interes
ressado em oferecer lances verbais deverá proceder ao crede
denciamento no
início da sessão, ainda que interessado em um único lote/item.
3.2.Para o credenciamento deverão ser ap
apresentados os seguintes documentos:
egal: o estatuto social no qual estejam expressos seus poderes
res para exercer
3.2.1. Tratando-se de Representante Lega
direitos e assumir obrigações em decorr
orrência de tal investidura. Quando o Representante Legal,
al, por força do
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-áá obrigatória à
apresentação de Procuração de um sócio
io ppara outro, conforme o subitem “3.2.2”.
3.2.2. Tratando-se de Procurador: a proc
rocuração por instrumento público ou particular com firma
ma reconhecida,
conforme Anexo II –Modelo de Procuraç
ração Credenciamento, da qual constem poderes específicos
os para formular
lances, complementar proposta, negocia
ciar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à in
interposição de
recursos, acordar, transigir, desistir, rece
eceber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos
tod os demais
atos pertinentes ao certame. Acompanh
nhado do correspondente documento, indicado no subitem
tem“3.2.1”, que
comprove os poderes do mandante paraa a outorga;
3.2.3. Documento oficial de identificação
ão que contenha foto, do representante legal ou procurador.
3.3. Todos os documentos referentes ao credenciamento deverão ser apresentados em cópias autenticadas
aut
por
Tabelião de Notas ou cópias simples acom
ompanhadas do original.
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3.4. Cada representante somente poderáá re
representar uma única licitante.
3.5. A ausência do credenciado na sessã
ssão somente será permitida após autorização do Pregoeiro,
iro, sob pena de
exclusão da fase de lances.
3.6 No caso de microempresa ou empre
presa de pequeno porte, deverá ser apresentada também
m a declaração
de que trata o Anexo IV – Declaração
ão de microempresa ou empresa de pequeno porte; com
omprovante de
inscrição e de situação cadastral da p
pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídi
ídica – CNPJ e
declaração que comprove sua condiç
dição de microempresa ou empresa de pequeno porte
rte, bem como
declaração de que inexistem fatos supe
pervenientes que conduzam ao seu desenquadramento de
dessa situação,
conforme VI, todos fora dos Envelopes
es nº.s 1 e 2.
presas de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar a cópia do seu pedido de
3.6.1 As Microempresas – ME e as Empr
enquadramento (Declaração de ME ouu E
EPP) devidamente registrado no órgão competente confor
forme IN/DNRC
103/07 ou Certidão Simplificada da Junta
nta Comercial que conste o seu enquadramento (ME ou EPP
PP) para fins das
prerrogativas da Lei Complementar 123/0
3/06.
3.7 A Declaração de Pleno Atendiment
nto aos Requisitos de Habilitação deverá ser elaborada de acordo com
modelo estabelecido no Anexo III – D
Declaração de pleno atendimento e deverá ser apresenta
ntada durante o
credenciamento, fora dos Envelopes Nºs1
ºs1 e 2.
3.8 Empresas que não quiserem ou não puderem participar da sessão, credenciando representa
ntante, poderão
encaminhar três envelopes fechados e ind
indevassáveis, por via postal ou por intermédio do protocol
olo diretamente
na Comissão Permanente de Licitação (S
(Setor de Pregão), os quais serão recebidos para participa
par do processo
licitatório, até o término do expediente do dia útil anterior ao certame.
3.8.1 Os envelopes deverão conter: 1-Pr
Proposta; e 2-Documentos de Habilitação e caso envie pel
pelos correios o
envelope 3-com Declaração de Pleno A
Atendimento das Condições do Edital, Declaração de Mic
icroempresa ou
Empresa de Pequeno Porte; comprovant
ante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica
ica no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica –CNPJ e de
declaração que comprove sua condição de microempresa ou
o empresa de
pequeno porte, bem como declaração
ção de que inexistem fatos supervenientes que condu
duzam ao seu
desenquadramento dessa situação, conform
orme anexo VI.
3.8.2 Ficam as referidas empresas, alerta
rtadas desde já, de que sua proposta será única, sendo as que optarem por
este tipo de competição no certame, não
ão terão direito a participar na fase de lances ou de negocia
ciação, nem aos
benefícios da Lei Complementar 123/200
006, referentes a estas fases.
POSTA E DA HABILITAÇÃO
4. DAS DECLARAÇÕES, DA PROPO
4.1 As declarações deverão ser assinada
das sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador
or Credenciado,
desde que haja poderes outorgados na Pro
rocuração (ver ANEXO II–Modelo de procuração para crede
edenciamento).
4.2 A Declaração de Pleno Atendimento
nto aos Requisitos de Habilitação deverá ser elaborada de acordo com
modelo estabelecido no Anexo IV –Declaaração de pleno atendimento e deverá ser apresentada foraa dos
d Envelopes
Nºs1 e2, exceto no caso previsto no Item
m ssubitem 3.8.
4.3 No caso de microempresa ou empresa
esa de pequeno porte, deverá ser apresentada também a decl
eclaração de que
trata o Anexo V –Declaração de microe
roempresa ou empresa de pequeno porte, comprovante dee inscrição
i
e de
situação cadastral da pessoa jurídica no C
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e declaração
oq
que comprove
sua condição de microempresa ou empre
presa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatoss supervenientes
s
que conduzam ao seu desenquadramento
to dessa situação, todos fora dos Envelopes nºs1e2.
4.4 A proposta e os documentos para
ra habilitação deverão ser apresentados, separadamente,, eem envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em su
sua parte externa o nome da proponente e os seguintes dizere
eres:
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MUNICIPIO DE NOVA VIÇOS
OSA/BA
ENVELOPE “1” – PROPOSTA
A COMERCIAL
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº.134-2019
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇ
EÇO DA PROPONENTE

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOS
OSA/BA
ENVELOPE “2” – DOCUMEN
NTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP
PN
Nº. 134-2019
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇ
EÇO DA PROPONENTE
4.5 A proposta deverá ser redigida em lí
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entr
ntre linhas e ser datada e assinada pelo Representante L
Legal ou pelo
Procurador Credenciado.
4.6 Os documentos necessários à habilita
itação deverão ser apresentados devidamente autenticados po
por Tabelião de
Notas ou cópia comum acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro
ro da Equipe de
Apoio. Em todos os casos os originais dev
deverão ser apresentados quando solicitados.
5. DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 A proposta comercial poderá ser re
redigida, conforme o Anexo V–Proposta Comercial e dev
everá conter os
seguintes elementos:
5.1.1Razão social ou denominação, núme
mero do CNPJ, endereço completo com indicação de telefon
fone e “e-mail”,
se houver, e deverá ser assinada por Repre
presentante Legal ou Procurador devidamente estabelecido;
5.1.2Número do Pregão Presencial/SRP;
5.1.3Descrição do objeto e das quantidade
ades solicitadas na presente licitação em conformidade com o Anexo I;
5.1.4Valor unitário e total, conforme exem
emplificado no Anexo V–Proposta Comercial;
5.1.4.1 A Licitante deve calcular no pre
preço todos os custos relacionados ao fornecimento do obje
bjeto, como por
exemplo, fretes ou materiais, equipamento
ntos, escala de funcionários, etc;
5.1.4.2 Nos preços propostos deverão eestar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custo
stos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualque
quer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacio
cionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitaç
tação;
5.1.4.3 Declaração de que o preço cotado
do será fixo e irreajustável, durante a validade da proposta e ccontrato;
5.1.5 Indicação expressa do responsáve
ável legal que terá a incumbência de assinar o Contrato
ato, bem como
qualificação, RG (com órgão expedidor)
r) e CPF. Esta indicação ocorrerá sem prejuízo de eventuais
is ccomprovações
de poderes.
5.2 A proposta em desacordo com o Edita
ital e Anexos será desclassificada.
5.3 Não será admitida proposta parcial do
dos quantitativos constantes no Anexo V–Proposta Comercia
cial.
5.4 Deverá o licitante vencedor apresent
entar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no pr
prazo de até 24
(vinte e quatro) horas.
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5.5 A Administração Pública poderá so
solicitar a COMPOSIÇÃO de todos os CUSTOS UNITÁ
TÁRIO afim de
comprovar a viabilidade economia e segu
egurança contratual. Caso seja comprovada pela equipe técn
cnica Municipal
sua inviabilidade, será desclassificada a pproposta comercial.
6. DA HABILITAÇÃO
ente deverá apresentar, no Envelope n. 02, sob pena dee iinabilitação, os
6.1 Para fins de habilitação a proponen
seguintes documentos:
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
sário individual;
a)Registro comercial, no caso de empresá
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato
ato social em vigor, devidamente registrado e atualizado pe
perante a Junta
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB
B, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso dee ssociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores e de todas as alter
lterações ou da
consolidação respectiva;
c)Decreto de autorização, em se tratando
do de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
to no País, e ato
de registro ou autorização para funciona
onamento expedido pelo órgão competente, quando a ativi
ividade assim o
exigir.
RABALHISTA:
II - REGULARIDADE FISCAL E TRA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacion
onal de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contr
ntribuintes municipal, se houver, relativo às e de do licitante,
te, pertinente ao
seu ramo de atividade;
nda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
c) Prova de regularidade com a Fazend
Federais, emitida pela Secretaria da Rec
eceita Federa l–SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa daa U
União emitida
pela Procuradoria –Geral da Fazenda Nac
acional – PGFN);
d) Prova de regularidade para com as Fa
Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o estado
e
sede do
licitante tiver os dois tipos) e Municipall ddo domicílio do licitante.
d.1)Caso a empresa atue, comprovadam
amente (cartão do CNPJ ou FIC),apenas no ramo de prestaçã
ção de serviços,
ficará desobrigada de apresentar certidã
dão negativa de débito estadual;
eguridade Social (INSS) e para com o Fundo de Garantiaa por
p Tempo de
e) Prova de regularidade para com a Seg
Serviço (FGTS), demonstrando situaçãoo rregular no cumprimento dos encargos sociais instituídos po
por lei.
f) Prova de regularidade e inexistência
cia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
lho, mediante a
apresentação de CNDT – Certidão Negati
ativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao)
o).
g) Alvará de Funcionamento, emitido pelo
elo Órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empresa;
II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO--FINANCEIRA:
a)Balanço Patrimonial (BP) e demons
nstrações contábeis do último exercício social (DRE),, jjá exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que compr
provem a boa situação financeira da empresa, vedada a suaa ssubstituição por
balancetes ou balanços provisórios, poden
dendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados
os há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da pr
proposta:
a.1) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS,
S, regidas pela Lei nº. 6.404/1976 e SOCIEDADE EMPRESÁ
SÁRIA,
Balanço patrimonial e as demonstraçõess ccontábeis do último exercício social devem ser apresentado
dos:
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a.1.1) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extra
traídas do Livro
Diário, acompanhado da prova de registro
stro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou ch
chancelada Junta
Comercial), que deverão conter indicação
ão do número das páginas;
a.1.2) Termo de Abertura e Termo dee E
Encerramento do Livro Diário, contendo no mínimo os dad
ados da empresa,
tais como número do Livro Diário e doo N
NIRE, datas e quantidades de páginas, acompanhado da pro
prova de registro
na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo
bo, etiqueta ou chancelada Junta Comercial). Obs: Registro
on
no cartório será
somente para empresas cujo a natureza ju
jurídica é Sociedade Civil.
a.1.3)
Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no Termo
o d
de Abertura e
Encerramento, Balanço Patrimonial e a D
DRE;
a.1.4) Certificado de Regularidadee do Profissional Contador expedida pelo Conselho
o Regional de
Contabilidade. (a utilizada para registrar
ar o Livro Diário na Junta Comercial ou uma específica par
ara participar de
licitação com prazo de validade vigente);
e);
a.2) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS
AS, regidas pela Lei nº 6.404/1976, deverão as demonstraç
trações contábeis
serem apresentadas também com as segui
uintes formalidades:
a.2.1) Comprova de publicação na impre
prensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Feder
eral, conforme o
lugar em que esteja situada a sede da com
ompanhia; ou
a.2.2) Com prova de publicação em jo
jornal de grande circulação editado na localidade em que
ue esteja situada
também a sede da companhia;
a.3)
Para as PROPONENTES que fa
fazem escrituração digital por meio do Sistema Público d
de Escrituração
Digital–SPED, deverão apresentar o ccomprovante de envio do registro do arquivo eletrôn
ônico do SPED
CONTÁBIL para a Junta Comercial.
a.4) Para demonstrar a boa situação fin
financeira, a empresa licitante deverá apresentar resultado de
demonstrativo de
resultados igual ou maior do que 1 (um),
), nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG, ÍNDICE DE
D LIQUIDEZ
CORRENTE - ILC E ÍNDICE DE EN
ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG, que serão calculado
dos Através das
fórmulas abaixo, as quais deverão estarr aaplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador
dor, devidamente
habilitado e registrado no Conselho Regio
gional de Contabilidade e juntado ao Balanço.
Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)
ILG

= Ativo Circula
ulante + Realizável à Longo Prazo
Passivo Circ
irculante + Exigível à Longo Prazo

Índice de Liquidez Corrente - ILC igua
ual ou superior a 1,00 (um)
ILC

=

Ativo Circ
irculante
Passivo Circ
irculante

G iigual ou inferior a 0,50 (zero vírgula cinquenta)
Índice de Endividamento Geral – IEG
IEG

= Passivo Circulante + E
Exigível à Longo Prazo
Ativo Total

ILG=(AC+RL
P)/(PC+ELP)
ISG= AT/(PC+ELP)
ILC= AC/P
One:
AC–AtivoCirculante;
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PC–Passivo Circulante; AT
–Ativo Total;
RLP–Realizável a Longo Pra
razo;
ELP–Exigível a Longo Prazo;
ntar em seu Balanço resultado menor do que 1 (um) em q
qualquer dos
Obs.:1) A licitante que apresenta
índices acima fica obrigada a com
comprovar, na data de apresentação da documentação, poss
ssuir o total do
Patrimônio Líquido mínimo corr
orrespondente a 10% (dez por cento) do valor total esti
stimado para a
contratação.
Obs.:2) Quando se tratar de empre
presa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado
do o Balanço de
Abertura devidamente registradoo nna Junta Comercial do Estado, acompanhado do Termo de Abertura do
Livro Diário.
b)
Certidão negativa de fa
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
ede do licitante,
expedida até 90 (noventa) dias ante
ntes da data de apresentação dos documentos de habilitação
o e propostas.
c)
Certidão de título e pprotesto, quando a validade não constar do próprio instrumento,
ins
fica
estabelecido por esta Comissão P
Permanente de Licitação o prazo de 30 (trinta) dias a partir
pa
da data de
expedição;
d)
Certidão Negativa de Fa
Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidorr jjudicial do foro
da sede da pessoa jurídica com em
emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data daa aapresentação da
proposta.

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

Atestado de Capacidade Técn
cnica, comprovação de capacidade técnica para fornecime
mento do objeto,
compatível em características,
s, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediantee aapresentação de
no mínimo 01 (um) atestadoo dde desempenho anterior, igual ou superior a demanda apr
apresentada neste
edital, fornecido por pessoa jur
jurídica de direito público ou privado, onde constem razão
o ssocial do órgão
ou empresa emitente, razão so
social e número do CNPJ/MF da empresa licitante, local,
al, data, nome e
assinatura do representante leg
legal do órgão ou empresa emitente, que comprovará a capa
apacidade técnica
para atendimento ao objeto dda presente licitação, com indicação do atendimento, cu
cumprimento de
prazos e demais condições dee eexecução do contrato.

b)

Os atestados deverão ser apres
resentados constando as seguintes informações da emitente:: papel
p
timbrado,
CNPJ, endereço, telefone, data
ata de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento,
do
bem
como conter objeto e períodoo dda contratação.

c)

Certidão de Registro/Quitação
ão da empresa licitante e do responsável técnico (Administrad
trador) que atuará
na execução dos serviços para
ra com o Conselho Regional Administração – CRA/BA. Em
m se tratando de
empresa sediada em outra jjurisdição, a referida documentação deverá encontrar-sse visada pelo
CRA/BA.

d)

Comprovação de o licitantee ppossuir em seu quadro societário ou permanente, profiss
issional de nível
superior em Administração, rec
reconhecido pela entidade competente (Conselho Federal e/o
e/ou Regional de
Administração (CRA), nos te
termos da Lei 4.769 de 09 de setembro de 1995 e sua
uas alterações e
Resolução Normativa CFA 337
37 de 04 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

e)

Caso o responsável técnicoo da licitante junto ao CRA não integre o seu quadro
dro societário, a
comprovação do seu vínculoo ccom a mesma dar-se-á mediante a apresentação da Carteir
eira de Trabalho,
pertinente à folha da contrataç
tação do profissional pela empresa licitante ou Contrato de Prestação de
Serviços devidamente registrad
rado pelo CRA acompanhado do ATESTADO DE RESPON
NSABILIDADE
TÉCNICA emitida por este órg
órgão, conforme Resolução Normativa CFA 337.

f)

Atestado de Capacidade Téc
écnica Profissional em nome do responsável técnico (Administrador)
(A
chancelado pelo CRA suficien
iente para comprovar o satisfatório desempenho do mesmo
mo em atividade
pertinente e compatível em car
aracterísticas com o objeto da licitação.
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g)

Declaração de que recebeu oss ddocumentos e de que tomou conhecimento de todas as info
nformações e das
condições para o cumprimento
to das obrigações objeto da licitação.

h)

A empresa deverá apresentarr uuma relação mínima de 10% (dez por cento) da Frota Própri
pria, comprovada
através de CRLV dos veículo
ulos, e Nota Fiscais dos Equipamentos em Nome da licita
citante e/ou uma
declaração que caso seja declar
larada vencedora do certame TERÁ um prazo de 05 (cinco)) d
dias úteis, afins
de dispor os CRLV e Nota
otas Fiscais da frota e equipamentos para vistoria e co
comprovação da
operacionalização dos serviços
os.

i)

Apresentar o Programa de Con
ontrole Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO vigente, em conformidade
com a NR7-Portaria N.24 do Ministério do Trabalho do Brasil, publicada em 29/12/1
2/1994 e/ou uma
declaração que caso seja declar
larada vencedora do certame TERÁ um prazo de 05 (cinco)) d
dias úteis, afins
de dispor para comprovação.

j)

Apresentar o Programa de Prev
revenção de Riscos Ambientais – PPRA, vigente, em confor
formidade com a
Lei Federal n° 6.514/77 c/c
/c Portaria n°3.214/78 do Ministério do Trabalho do Br
Brasil e/ou uma
declaração que caso seja declar
larada vencedora do certame TERÁ um prazo de 05 (cinco)) d
dias úteis, afins
de dispor para comprovação.
Obs: Recomenda-se que a Lici
icitante visite o(s) local(is) onde serão prestados os serviços
ços, até o dia útil
anterior a abertura das propost
ostas, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à suaa eexecução. Para
todos os efeitos, considerar-se
se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza do
dos serviços, das
condições que possam afetarr su
sua execução. Não poderá a Licitante alegar posteriormente
te a insuficiência
de dados e/ou informações sob
obre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do con
ontrato.

V – DECLARAÇÕES.
a)
b)

c)

d)

Declaração, observadas ass penalidades cabíveis, de não superveniência de fato iimpeditivo da
habilitação.
Declaração da licitante de qu
que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
om menos de 18
(dezoito) anos em trabalhoo noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
os em qualquer
trabalho, salvo na condição dde aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.6
.666/93.
Declaração de compromiss
isso e idoneidade, elaborada em ofício próprio e su
subscrito pelo
Representante Legal da Licit
citante ou Procurador credenciado, desde que existam podere
eres outorgados
na Procuração, assegurando
do a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
con
com a
Administração Pública.
Declaração de elaboração indep
dependente de proposta, Anexo IX.

e)

Quando se tratar de micro
croempresas e empresas de pequeno porte, no que se referee à regularidade
fiscal e trabalhista, será ad
adotado o estabelecido nos artigos 42 e 43 da LC n. º 123/20
/2006.

f)

Os documentos de habilita
litação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, no origina
inal ou em cópia
autenticada, em papel ti
timbrado do licitante ou com carimbo de identificação,
o, rubricados e
numerados sequencialmen
ente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu núm
úmero exato.

g)

Serão aceitas certidõess p
positivas, com efeito de negativo e certidões positivass q
que noticiem
que os débitos certificado
ados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

h)

Havendo alguma restrição
ção na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
rá assegurado o
prazo de até 5 (cinco) dias
ias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco),cujo termo inicial
al ccorresponderá
ao momento em que a L
Licitante for declarada vencedora do certame, para a reg
regularização da
documentação, Pagamento
nto ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certid
tidões negativas
ou positivas com Efeito de certidão negativa;
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i)

Para fazer uso dos benefíci
fícios da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Com
omplementar n.º
147/2014, as microempresa
esas (ME´s) e empresas de pequeno porte (EPP´s), deverão ap
apresentar toda
a documentação listada na parte deste edital identificada como DA HABILITAÇÃO
ÃO, mesmo que
apresentem alguma restriçã
ição;

VI - OUTROS DOCUMENTOS:
a)

Certidão Negativa de Protesto de Títulos e Documentos, expedida pelo distribuidor cívell do
d domicílio da
empresa com validade não super
erior a 30 (trinta) dias;

inistrativa e Inexigibilidade expedida pelo Conselho Naciona
nal de Justiça;
b) Certidão de Improbidade Admin
c)

Certidão Negativa de Processoo eemitido pelo Tribunal de Contas da União;

d) Certidão Negativa de Licitantes
es IINIDÔNEOS emitido pelo Tribunal de Contas da União;
e)

Cadastro de Empresas Inidônea
eas e Suspensas para licitar emitido no Portal Transparênc
ncia do Governo
Federal – CEIS.

7.

DOS PROCEDIMENTOS NA
A SESSÃO EDO JULGAMENTO

7.1

DO CREDENCIAMENTO

7.1.1

No horário e local, indicad
cados no preâmbulo, será aberta a sessão de processament
ento do Pregão,
iniciando-se com o credenci
nciamento dos interessados em participar da fase de lances.

7.1.2

Após os respectivos creden
enciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão
rão ao Pregoeiro
ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, a Declaração de Mi
Microempresa o
Empresa de Pequeno Porte,
rte, comprovante de inscrição e de situação cadastral da pess
ssoa jurídica no
Cadastro Nacional da Pes
essoa Jurídica – CNPJ e declaração que comprove sua
ua condição de
microempresa ou empresaa dde pequeno porte, bem como de que inexistem fatos super
ervenientes que
conduzam ao seu desenq
nquadramento dessa situação e em envelopes separados
os, a Proposta
Comercial e os Documentos
tos de Habilitação.

7.2. FASE DE CLASSIFICAÇÃO
O
7.2.1 Aberto o primeiro envelopee dde proposta comercial, estará encerrado o credenciamento
nto e não serão
aceitos novos licitantes;
7.2.2 A análise das propostas pelo
elo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento d
das condições
estabelecidas neste Editall e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a)

Em desacordo com o Edita
dital e seus Anexos;

b) Que contiverem valoress co
condicionado a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
u descontos
d
não
previstos neste pregão, inc
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
c) Que forem omissas, vaga
agas, apresentar em irregularidades ou defeitos capazes d
de dificultar o
julgamento, bem como as que apresentar em preços ou vantagens baseados nas ofe
fertas de outras
licitantes.
etapa de lances, apresentem valores superiores aos estimado
dos pelo Órgão
d) Que após encerrada a eta
Demandante ou manifesta
stamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles irrisório
rios ou de valor
zero ou que não venham aater sua viabilidade demonstrada através de documentação
oq
que comprove
que o custo dos insumoss ssão coerentes com os de mercado.
e)

Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais características;
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7.2.3

Não haverá desclassificação
ção por erros formais (sanáveis), que não impliquem na muda
dança do que se
pretende contratar nem noo vvalor ofertado.

7.3. FASE DE LANCES
7.3.1As propostas classificadas serãoo selecionadas para a etapa de lances, com observânciaa d
dos seguintes
critérios:
7.3.1.1 Seleção da proposta de menor
or preço e das demais com preços até 10% (dez por cent
ento) superiores
àquela;
7.3.1.2 Não havendo pelo menos 3 (trê
(três) preços na condição definida no subitem“7.3.1.1”,serão
rão selecionadas
As propostas que apresentaremos menor
nores preços, até o máximo de 3 (três) preços.
7.3.1.3 No caso de empate nos preços,
os, serão admitidas todas as propostas empatadas, independ
ndentemente do
número de Licitantes;
7.3.2Para efeito de seleção será consider
derado o valor total de cada item.
7.3.3O Pregoeiro convidará individualm
almente os autores das propostas selecionadas a formular lan
lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta
sta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valo
alor;
7.3.3.1 Em caso de empate, será obse
bservado o art 3º, §2º, da Lei 8.666/93. Finalmente, na pe
persistência do
empate, será decidido por meio de sorte
rteio;
eiro lugar poderá escolher a posição não ordenação de lance
nces em relação
7.3.3.2A Licitante sorteada em primeir
aos demais empatados, e assim sucessiv
sivamente até a definição completa da ordem de lances;
7.3.4Os lances deverão ser formulados
os em valores distintos e decrescentes e inferiores à propo
posta de menor
preço.
7.3.5Não haverá, inicialmente, redução
ção mínima entre lances, sendo facultado ao pregoeiro a instituição da
mesma, no decorrer da seção de lances,
es, caso seja verificada a possibilidade de se postergar a seçã
eção sem que as
reduções ofertadas tragam benefícios à aadministração pública;
7.3.6A etapa de lances será conside
iderada encerrada quando os participantes dessa etapa declinarem
d
da
formulação de lances; restando apenass o participante detentor do menor lance;
7.3.7Encerrada a etapa de lances, as pr
propostas selecionadas e não selecionadas serão classificad
adas em ordem
crescente de valor, considerando-se para
ara as selecionadas o último preço ofertado;
7.4. NEGOCIAÇÃO
7.4.1O Pregoeiro poderá negociar com
m o autor do menor lance com vistas à redução do preço;
7.4.2Após a negociação, se houver,
r, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preç
reço, decidindo
motivadamente a respeito;
7.4.3A aceitabilidade será aferida a pa
partir dos preços de mercado, apurados mediante pesquisa
sa realizada pela
Secretaria Municipal de Viação e Obras
ras Públicas - SVOSP, que está juntado aos autos;
7.5. PARTICIPAÇÃO DE MICROEM
EMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EP
EPP).
7.5.1 O presente edital concede trata
atamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se os disp
ispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos
mercados) da Lei Complementar Nºº 1123/2006 e alterações.
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7.5.2. Será assegurada, com o critéri
ério de desempate, preferência de contratação para as mic
icroempresas e
empresas de pequeno porte.
las situações em que as propostas apresentadas pelas mic
icroempresas e
7.5.2.1 Entende-se porem patê aquelas
empresas de pequeno porte sejam iguais
ais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor
or classificada.
7.5.2.2 Para efeito do disposto no subite
item7.5.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte for
forma:
I–a microempresa ou empresa de pequen
ueno porte melhor classificada poderá apresentar o lance de
derradeiro, com
proposta de preço inferior àquela consid
siderada vencedora do certame, situação em que será adjud
udicado em seu
favor o objeto licitado;
icroempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
o iinciso I deste
II–não ocorrendo a contratação da micr
subitem, serão convocadas as remanesce
scentes que por ventura se enquadrem na hipótese do sub it
item 7.5.2.1,na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.5.2.3 Na hipótese da não-contratação no
nos termos previstos no subitem 7.5.2.2 deste edital, o objeto
jeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalm
almente vencedora do certame.
7.5.2.4 disposto no subitem 7.5.2.2 see aaplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido ap
apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno po
porte.
7.5.2.5 microempresa ou empresa de ppequeno porte, no caso do empate previsto no item 7.5
7.5.2 mais bem
classificada será convocada para aprese
esentar nova proposta no prazo máximo de 05(cinco) mi
minutos após o
encerramento dos lances de todos os itens
ns, sob pena de preclusão.
7.6. FASE DE HABILITAÇÃO
7.6.1Encerrada a fase de classificação
ão e negociação, será aberto o envelope contendo os documentos
do
de
habilitação da proposta melhor classificad
cada;
7.6.2Eventuais falhas, omissões ou outras
tras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
o sser sanadas na
Sessão Pública de processamento do Pre
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediant
ante verificação
efetuada por meio eletrônico hábil de info
nformações;
7.6.3A apresentação por parte da licitant
ante de qualquer documento de habilitação falso ou inválido
ido ensejará sua
inabilitação no certame, sempre juízo daa aaplicação das sanções administrativas e penais cabíveis.
7.6.4A licitante se obriga a comunicar
car à Comissão, imediatamente após sua ocorrência, qual
ualquer fato ou
circunstância superveniente que altere su
suas condições de habilitação, ao que se sujeita, se omissa
ssa nesse dever,
além da inabilitação do certame e à aplica
icação das sanções cabíveis.
7.6.5 Se os documentos de habilitação nã
não estiverem completos e corretos, ou contrariar em qualqu
lquer Dispositivo
deste Edital e seus Anexos, a comissão co
considerará a licitante inabilitada.
7.6.6A verificação será certificada peloo P
Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
tos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impo
possibilidade devidamente justificada;
7.6.7A Administração não se responsabili
bilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
cos no momento
da verificação. Em caso de indisponibili
ilidade de verificação dos documentos apresentados, seráá rrealizada nova
consulta antes da contratação, assegurada
da vista aos autos após a verificação, a todos os interessados;
s;
7.6.8Constatado o atendimento dos requi
quisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante ser
será habilitada e
declarada vencedora do certame.
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7.6.9Se a Licitante desatender as exigênc
ências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta su
subsequente de
menor preço, retornando-se aos subitens
ns “7.4” e seguintes, e assim sucessivamente, até a apuração
o de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitoss dde habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATI
TIVOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivada
adamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação de memoriais, fican
cando as demais
Licitantes desde logo intimadas para apre
presentar contrarrazões em igual número de dias, que começ
eçarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendo
do-lhes assegurada vista imediata dos autos.
ata e motivada da Licitante importará na decadência do direi
reito de recurso,
8.2 A ausência de manifestação imediata
na adjudicação do objeto do certame pel
pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o encaminhamento
od
do processo à
Autoridade Competente para a homologaç
gação;
8.2.1Não serão aceitos manifestações dee rrecursos infundadas, por mera insatisfação e com fins procr
ocrastinatórios.
8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro pod
oderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamen
ente informado
à Autoridade Competente;
8.4 O recurso terá efeito suspensivo e o sseu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos in
insuscetíveis de
aproveitamento;
8.5 Decidido o recurso e constatada a re
regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente
nte adjudicará o
objeto do certame à Licitante vencedoraa e homologará o procedimento;
8.6Na hipótese de provimento do recurso,
so, os atos válidos serão aproveitados;
8.7 As Licitantes deverão acompanha
har todas as publicações referentes a este Edital atra
través do sítio
eletrônico:http://www.novavicosa.ba.gov.
ov.br/diarioOficial.
9. DO SISTEMA REGISTRO DE PRE
REÇOS
9.1A presente licitação visa o registro de preços para aquisições parceladas, nos termos do artigo
go 15 do Decreto
Municipal n.° 650/2018.
9.3 A Secretaria Municipal de Administ
istração serão órgão gerenciador da Ata de Registro de Pre
reços requerida
pela Secretaria Municipal de Viação, Obr
bras e Serviços Públicos não havendo nenhum outro participa
ipante;
9.4Os quantitativos da proposta preço de
deverão atender ao menos à previsão de consumo doTermo
od
deReferência –
Anexo I e do Objeto – Anexo II, não send
ndo admitida cotação inferior.
9.5 Apesar das quantidades estimadas no Termo de Referência – Anexo I, e definidas no Objeto – Anexo II, os
pedidos serão feitos ao longo da vigê
igência da Ata de Registro de Preço, de acordo com o interesse da
administração pública, não havendo quan
antidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens
ens.
9.6 Findo o processo licitatório, a Admini
inistração não terá obrigatoriedade em contratar.
10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OS
10.1. Após a adjudicação e a homolog
logação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja
minuta constitui o Anexo IV deste Edital.
al.
10.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento
rec
da
comunicação da Secretaria Municipal de Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços,
os, sob pena de
sujeitar-se às penalidades previstas neste
te E
Edital.
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10.3. A vigência da Ata de Registro dee P
Preços será de12 (doze)meses, contados a partir da primei
eira publicação
das Atas de Registro de Preços deste proc
rocesso licitatório.
10.4. O órgão gerenciado da Ata de Reg
egistro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comp
mprovação o da
prática dos preços apresentados, que pode
derá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro
Documento comprobatório dos preços de mercado.
10.5. Nos termos do §2° do Artigo 155 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador
or da Secretaria
Municipal de Administração, trimestralm
lmente, no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial dos Mun
unicípios, a Ata
de Registro de Preços atualizada contendo
ndo todos os valores unitários referentes a este Pregão.
10.6. Quando os primeiros classificados
os estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimen
ento do objeto
(devidamente justificado e aceito pela A
Administração), as licitantes remanescentes poderão ser ch
chamadas para
prestar o fornecimento, desde que o preço
ço registrado encontre-se dentro dos praticados no mercado.
10.7. Caso os preços dos licitantes rem
emanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado
do, os mesmos
poderão ser negociados (reduzidos). Cas
Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serã
erão novamente
registrados em Ata e publicados conforme
me item 9.5 deste Edital.
10.8 Poderá utilizar-se da Ata de Registr
istro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Admi
ministração que
não tenha participado do certame, med
ediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
ue devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas,
s, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
das no Decreto
Municipal nº 032 de 2017, e na Lei nº 8.6
8.666, de1993.
10.9Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
la eestabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecime
mento ou prestação do fornecimento, independentemente dos
os quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornec
ecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumi
midas.
10.10As aquisições ou contratações adic
dicionais a que se refere este item não poderão exceder,
r, por
p órgão ou
entidade, a 100%(cem por cento) dos qua
uantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
10.11As adesões à ata de registro de pre
preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantita
titativo de cada
item registrado na ata de registro de pre
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, inde
ndependente do
número de órgãos não participantes quee eeventualmente aderirem.
11. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
TO
11.1A contratação de corrente desta licita
itação será formalizada mediante termo específico.
11.2 Se, por ocasião da formalização doo contrato, as certidões de regularidade fiscal estiverem com
om os prazos de
validade vencidos, o órgão licitante verif
rificará a situação por meio eletrônico hábil de informações
ões, certificando
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
ais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
11.3 Se não for possível atualizá-las por
or meio eletrônico hábil de informações, o Adjudicatário se
será notificado
para, no prazo de 3 (três) dias úteis, co
comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apre
presentação das
certidões respectivas, com prazos de valid
lidade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar
ar.
11.4 Quando o Adjudicatário, convocado
do, dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresen
sentar a situação
regular ou se recusar a assinar o contrato,
to, será convocado outro licitante, na ordem de Classificação
ão das ofertas e,
assim, sucessivamente, com vistas à celeb
lebração da contratação.
onente vencedor deverá apresentar procuração específica
ca devidamente
11.5 No ato da contratação, o propon
reconhecida em cartório, que habilite o se
seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
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11.6 A fiscalização será exercida no inte
teresse da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa e não exclu
clui nem reduza
responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidade
ades, e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilida
idade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
ção inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamentee aatendidas pelo
11.7 Quaisquer exigências da fiscalização
CONTRATADO.
11.8 O CONTRATADO não poderá subc
bcontratar, ceder ou transferir a terceiros o objeto do Contrat
rato, no todo Ou
em parte, sob pena de rescisão, salvo auto
utorização da Autoridade Competente.
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA
A FISCALIZAÇÃO
12.1 O desenvolvimento e a execução do Contrato Administrativo e o cumprimento relativo ao for
fornecimento do
objeto, será acompanhada e fiscalizadaa pelo servidor indicado no termo de referência, ou porr outro
o
servidor
designado para esse fim, nos termos do A
Art. 67 da Lei Nº 8.666/98.
12.2 O(s) representante(s) anotarão em rregistro próprio todas as ocorrências relacionadas com o ffornecimento,
determinando o que for necessário à regul
gularização das faltas ou defeitos observados.
12.3. As decisões e providências que ult
ultrapassarem a competência dos representantes deverão serr solicitadas
s
aos
seus superiores, em tempo hábil para a ad
adoção das medidas convenientes.
13. DA FORMA DE PAGAMENTO
ncedor(es), será efetuado após o efetivo cumprimento do ob
objeto, descrito
13.1 O pagamento ao(s) licitante(s) venc
no anexo II, deste edital, mediante apres
resentação da Nota Fiscal correspondente, contendo a descri
crição do objeto
licitado efetivamente entregue, preços un
unitários e total, bem como o comprovante de recolhimento
to dos encargos
sociais e de multas aplicadas, se houver,
r, ccomo formal aceite pelo servidor designado pelo proponent
ente do edital. O
pagamento será proporcional às quantida
dades de itens/serviços entregues no período, consoante o estabelecido
es
no
Item 13.1.2.
13.1.1 No caso de incorreção nos docume
mentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesm
smos restituídos
ao adjudicatário para as correções neces
cessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de ven
encimento, não
respondendo o proponente do edital, nest
este caso, por quaisquer encargos resultantes de atrasos naa lliquidação dos
pagamentos correspondentes.
13.1.2 Os objetos serão pagos em confor
formidade com a quantidade solicitada, no prazo de até 15 (quinze)
(q
dias, a
contar da data de emissão da nota fiscal
al correspondente, de acordo com previsto na alínea “a”,, inciso
in
XIV, do
artigo 40, da Lei nº 8.666/93.
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualq
alquer obrigação
financeira ou previdenciária, sem que is
isso gere direito à alteração de preços ou compensação Financeira
F
por
atraso de pagamento.
13.3Sem qualquer ônus para a Contrata
atante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer
er pagamento à
Contratada, decorrentes do contrato:
I
a)
b)
c)

ANTES:
da apresentação e da aceitação doo ddocumento de cobrança;
de atestada pelo órgão requisitante
nte a conformidade o serviço prestado;
da liquidação prevista na Lei 4.320
20/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, ”a”, da Lei 8.66
.666/93.

II
ENQUANTO HOUVER PEND
DÊNCIA RELATIVA:
a)à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
b) à apresentação de documentação exigid
gida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamenta
ntar;
c) à regularidade fiscal;
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13.4À Contratada caber sanar as falhas
as apontadas, submetendo a nova verificação, após o quee a fiscalização
procederá na forma estabelecida neste item
item.
14. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES
S E DO LOCAL DE ENTREGA E ORIGEM DO RECUR
URSO
14.1 Os fornecimentos objeto deste certa
rtame serão de acordo com as exigências previstas no anexo
exo I e II, deste
edital, ou em local a ser determinado pela
ela Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Público
icos;
14.2 Os recursos para pagamento das desp
espesas serão oriundos do erário municipal e estão alocados
os no orçamento
da Contratante sob rubrica a serem inform
rmadas a quando da formalização do contrato.
15. DO REAJUSTE
15.1 Os preços constantes da Ata de Regis
gistro de Preços são irreajustáveis.
16. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
16.1A Ata de Registro de Preços terá vigê
gência de 12 (doze) meses;
16.2 O contrato terá sua duração direta
retamente vinculada à vigência dos respectivos créditos o
orçamentários,
conforme disposto no caput do artigo 57,
7, da Lei nº. 8.666/93;
16.3 A rescisão das obrigações decorrente
ntes do presente Pregão se processará de acordo com o que es
estabelecem os
artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93 e alteraçõ
ações posteriores.
17. DAS PENALIDADES
17.1 Aquele que, convocado dentro do pra
prazo de validade de sua proposta, se recusar a recebera Ata
ta d
de Registro de
Preços, o instrumento contratual, deixar
ar de entregar documentação exigida no Edital, apresentarr documentação
d
falsa, ensejar o retardamento de execução
ção de seu objeto, não mantivera proposta, falhar ou fraudar
dar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôn
dôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garanti
ntido o direito à
ampla defesa, ficará sujeito, conformee o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo da reparaçã
ção dos danos
causados ao Município de Nova Viçosa/B
a/BA:
a)

Multade10%(dez por cento) doo vvalor da contratação;

causados ao município, os quais serão apurados em competen
tente processo,
b)
Responder por perdas e danos ca
levando-se em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;
c)
Impedimento temporário do dire
ireito de licitar e contratar com a Administração Pública M
Municipal pelo
prazo de até 2 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade pa
para licitar e contratar como Município de Nova Viço
içosa e toda a
d)
Administração Pública Federal pelo prazo
azo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perduraremos motivos
os determinantes
da punição ou até que seja promovida
da a reabilitação perante autoridade que aplicou a penalid
lidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarci
rcir ao município pelos prejuízos resultantes e após decorrid
rrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anteri
erior.
17.2Ressalvados os casos de força maior
or devidamente comprovado se aceitos pela Secretaria de Vi
Viação, Obras e
Serviços Públicos, caso a CONTRATA
ADA atrás e o fornecimento dos materiais, ficará sujeita
ita às seguintes
multas:
17.2.1 Multa de 1% (um por cento) ao dia, até o décimo dia de atraso, inclusive, aplicada sobr
obre o valor do
fornecimento não realizado no prazo estab
tabelecido;
17.2.2 O atraso superior a 10 (dez) dias,
s, sserá considerado com o recusa de fornecimento, ensejando
do a rescisão do
Contrato, por justa causa, e aplicação dda multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do forn
rnecimento não
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realizado, com a conseqüente suspensão
são do direito de licitar e contratar com o Município dee Nova Viçosa,
podendo, ainda, ser declarada inidôneaa ppara contratar com a Administração Pública, juntamentee ccom os sócios
integrantes de seu ato constitutivo, no ccaso de sociedades por cotas, ou seus administradores,, para
p
o caso de
sociedades anônimas.
17.3 A CONTRATADA incorrerá na muulta de 10% (dez por cento) do valor da Solicitação dos Ser
erviços, quando
rescindi-la ou der causa à sua rescisão, sem
sempre juízo de indenizar o Município de Nova Viçosa em pe
perdas e danos,
como conseqüente impedimento do dire
ireito de licitar e contratar com a Administração, podend
endo, ainda, ser
declarada inidônea para contratar e licitar
tar com o Município de Nova Viçosa/BA;
17.4A contratada ficará, ainda sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato,
C
caso
descumpra qualquer outra condição contra
ntratual ajustada, e em especial quando:
a)

Não se aparelhar convenientemen
ente para a execução do objeto contratado;

Por qualquer modo impedir ou ddificultar os trabalhos dos responsáveis pela Fiscalização da execução do
b)
Contrato;
c)
Deixar de atender determinaçãoo ddos responsáveis pela Fiscalização da execução do Contrato
rato para reparar
ou refazer serviços não aceitos.
17.5 Exaurida a fase recursal e não send
ndo provido o recurso, a(s) multa(s) será(ão) deduzida(s) do pagamento a
que a Contratada fizer jus. Caso o crédito
ito da Contratada junto ao município seja insuficiente paraa cobrir
c
a Multa
aplicada, o valor poderá ser cobrado atrav
ravés de competente processo judicial;
17.6A penalidade de impedimento do ddireito de licitar e contratar com o Município de Novaa V
Viçosa e toda
Administração Pública Federal, prevista
ta nneste Edital será estendida aos diretores, responsáveis lega
gai se sócios ou
cotistas que façam parte do ato constitutiv
tivo da empresa licitante ou licitante contratada;
17.7A licitante/Contratada, notificada da penalidade que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo de 05 (cinco) Dias
úteis, a contar da data da notificação, para
ara apresentar defesa prévia;
17.7.1 Da decisão do pregoeiro/fiscal
calização sobre a aplicação da penalidade caberá recurs
rsos em efeito
suspensivo no prazo de 03 (três) dias úteis
teis, a contar da data de ciência dessa decisão;
17.7.2 A autoridade competente, ouvidoo o pregoeiro/fiscalização, decidirá pela procedência ou não
od
do recurso;
17.8 Sempre juízo das penalidades prev
evistas nos subitens precedentes, o PREGOEIRO poderá d
desqualificar a
licitante ou desclassificar a proposta dee preço, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de ree
reembolso, caso
tome conhecimento de fato ou circuns
nstância que desabone a idoneidade comercial ou afete
te a capacidade
financeira, técnica, jurídica ou de produçã
ução da licitante;
se atualizado
17.9 O valor da devolução pertinentee às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, será
financeiramente, tendo como base o Índic
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA;
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ncedor perante o
18.1 Se, por ocasião da formalização doo Contrato, as certidões de regularidade de débito do Vence
Sistema de Seguridade Social (INSS), o F
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Faze
zenda Nacional,
estiverem com os prazos de validade vvencidos, a PMNV verificará a situação por meio eletrô
trônico hábil de
informações, certificando nos autos do pr
processo a regularidade e anexando os documentos passívei
veis de obtenção
portais meios, salvo impossibilidade devid
vidamente justificada;
18.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será no
notificado para,
no prazo de 3 (três) dias úteis, comprova
ovar a situação de regularidade de que trata o subitem “10.3
0.3”, mediante a
apresentação das certidões respectivas,, ccom prazos de validade em vigência, sob pena de a contr
ntratação não se
realizar;
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18.2 Quando o Vencedor, convocado de
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresen
entar a situação
regular de que trata o subitem “10.3” ouu sse recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, será convocada
con
outra
Licitante, observada a ordem de classifica
ficação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, se
sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis;
18.2.1 Para tanto será realizada nova sess
essão em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados daa d
divulgação do
aviso;
18.2.2 A divulgação do aviso ocorrerá po
por publicação na imprensa oficial e em jornais de grande cir
irculação, além
de avisos por e-mail, preferencialmente,, oou Cartas Registradas;
18.2.3 Na sessão, respeitada a ordem dee cclassificação, observar-se-ão as disposições do subitemn“7.4
7.4” em diante;
18.3As normas disciplinadoras desta Lici
icitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa
uta, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as Licita
itantes e desde que não comprometam o interesse público,, a finalidade e a
segurança da contratação;
18.4 Quando todas as propostas forem des
desclassificadas a Administração poderá fixar às Licitantes C
Credenciadas o
prazo de 8 (oito) dias úteis para uma nov
nova sessão para apresentação de novas propostas escoimad
adas das causas
que geraram a situação;
tas serem desclassificadas na nova sessão observar-se-ão aas disposições
18.4.1 No caso de todas as propostas
Contidas do subitem “7.1.2” em diante;
18.5 Das sessões públicas de processam
mento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a ser
serem assinadas
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e Licit
icitantes presentes;
18.5.1 As recusas ou as impossibilidades
es de assinaturas serão registradas na própria ata;
18.6 Todos os documentos de habilitação
ão cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como todas
as as propostas,
serão rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe
pe de Apoio, facultado às Licitantes presentes;
18.7Eventual contratação decorrente desta
sta Licitação será divulgado na imprensa oficial;
18.8 Até 2 (dois) dias úteis anteriores
res à data fixada para recebimento das propostas, qua
ualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, provid
vidências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
regoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro)) h
horas após o
18.8.1 A petição será dirigida ao Pre
recebimento.
18.8.2 Havendo na petição a possibilidad
ade de inovação, renovação ou correção do ato convocatório
rio, o Pregoeiro
encaminhará a Autoridade Competente;; qque decidirá até o prazo de 1(um) dia útil antes da aberturad
ada Sessão;
18.8.3 A colhida a petição contra o ato co
convocatório, será designada nova data para a realização do
o certame;
c
18.9 Os questionamentos ou recurso dev
everão ser formulados e protocolados diretamente ao Setor
or de Pregão e a
intimação da decisão será publicada no D
Diário Oficial do Município.
18.10 Para contagem de prazos neste
te Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento,
considerando-se prorrogado até o 1º di
dia útil subseqüente se o termo inicial ou final cair em
m dia útil (sem
expediente na PMNV);
egão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade Compe
petente;
18.11 Os casos omissos do presente Pregã
18.12 Para dirimir quaisquer questõess ddecorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera admin
inistrativa, será
competente o Foro de Nova Viçosa/BA.
ANEXO I - Termo de Referência;
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
17 de 58

ANEXO II – Modelo de procuração crede
edenciamento;
ANEXO III – Declaração de Aceitação do Edital;
ANEXO IV – Declaração de microempre
resa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO V – Proposta comercial (modelo
elo)
ANEXO VI – Declaração de inexistem de fatos impeditivos;
ANEXO VII –Declaração de Emprego de Menor;
ANEXO VIII –Declaração de não Empreg
regar funcionário Publico;
ANEXO IX – Declaração de elaboraçãoo iindependente de proposta;
ANEXO X – Minuta da ata de Registro de Preço;
ANEXO XI- Minuta do Contrato.
Nova Viçosa (BA), 14 de Maio de 2019.
Let
etícia Santos da Conceição
P
Pregoeira do Município
Decreto nº. 389/2017.

Aleff Araujo Silva Alves
Equipe de Apoio
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO:: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 134-2019
1. INTRODUÇÃO.
Constitui objeto do presente Pregão
ão Presencial o Registro de Preços para eventual e futura
ra contratação de
empresa para prestação de serviços
os de locação de veículos, ônibus e embarcações a serem u
utilizadas pelas
diversas Secretarias deste Município
io conforme especificações constantes neste Anexo I.
2. OBJETO.
O objeto deste certame compreende
de o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para
locação de Veículos, ônibus e emb
mbarcações a serem utilizadas pelas diversas Secretarias deste
de
Município
conforme especificações constantes
es neste Anexo Ipelo período de até 12 meses conforme esp
especificados nos
lotes.
4. SERVIDOR(ES) RESPONS
NSÁVEL(IS) PELO ACOMPANHAMENTO DO P
PROCESSO,
GERENTE DA ATA DE(SRP
RP) E PELO ACOMPANHAMENTO DA EXEC
CUÇÃO DO
CONTRATO:
ado um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução
o da supracitada
4.1 Informamos que, será designad
contratação ou outro servidor indica
icado pelo Órgão.
5. REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE
E LANCES.
5.1 Inicialmente não haverá redução
ão mínima entre lances, sendo facultado ao pregoeiro institu
ituir tal mínimo,
no decorrer da seção de lances, cas
caso seja verificada a possibilidade das reduções em questão
tão postergarem
em demasia a sessão, sem que a dim
iminuição de valores traga benefícios significativos à adminis
nistração;
6. JUSTIFICATIVA.
ramencionadas, face necessidade dos serviços para suprir as necessidades
6.1 Justificam-se as locações supram
do.
7. METODOLOGIA.
7.1 A contratação será realizada por
or intermédio deste processo licitatório, observando os dispo
positivos legais,
notadamente os princípios da Leii nnº 10.520/2002, do Decreto n.º3.555/2000, do Decreto Municipal
M
que
regula o sistema de registro dee preços no âmbito do Município com aplicação subsid
sidiária da Lei
n.º8.666/1993 e suas alterações, e de
demais legislações vigentes.
9. ESPECIFICAÇÕES DOS LOTE
TES.
INISTRAÇÃO
Lote 01 - Os veículos deste LOTE serãoo utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
E SECRETARIA MUNICIPAL
AL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
ITE
M

01

QTD

ESPECIFICAÇÃ
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS

UND

07

Locação
de
V
VEÍCULOLEVE
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO
O POPULAR 1.0, com as seguintes
especificações: sedan
an ou hatch, capacidade do motor 1.0
de no mínimo 65 C
CV, flex (gasolina e álcool), com
direção hidráulica,, aar condicionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para tra
transportar 05 (cinco) passageiros,
quilometragem livre,
re, seguro total e todos os acessórios
para transporte de pe
pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR CONTA DA

Mês

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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CONTRATANTE.

02

02

03

01

04

01

05

03

V
VEÍCULOLEVE
NOVO
OU
Locação
de
SEMINOVO TIPO
PO MÉDIO, com as seguintes
especificações: sedan
an ou hatch, capacidade do motor 1.3
a 1.6 de no mínimoo 880 CV, flex (gasolina e álcool), com
direção hidráulica,, aar condicionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para trans
ansportar 05 (cinco) passageiros, com
no máximo 055 (cinco) anos de fabricação,
quilometragem livre,
re, seguro total e todos os acessórios
para transporte de pe
pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATANTE.
EÍCULO DIESEL NOVO OU
Locação de VEÍ
SEMINOVO TIPO
IPO PICK-UP,com as seguintes
especificações: cabi
abine dupla, tração 4x2 ou 4x4,
capacidade do motor
tor de no mínimo 150 CV, diesel, com
ar condicionado,, direção hidráulica ou elétrica,
capacidade para tra
transportar 05 (cinco) passageiros,
04(quatro) portas, ca
capacidade mínima de carga 1000 kg,
quilometragem livre,
re, seguro total e todos os acessórios
para transporte de pe
pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATANTE.
Locação de VEÍ
EÍCULO DIESEL NOVO OU
SEMINOVO TIPO
IPO PICK-UP,com as seguintes
especificações: cabi
bine simples, tração 4x2 ou 4x4,
capacidade do motor
tor de no mínimo 150 CV, diesel, com
ar condicionado,, direção hidráulica ou elétrica,
capacidade para tr
transportar 02 (dois) passageiros,
02(duas) portas, ca
carroceria de madeira, capacidade
mínima de carga 100
1000 kg, quilometragem livre, seguro
total e todos os acess
essórios para transporte de pessoas (de
acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. C
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA
POR CONTA DA C
CONTRATANTE.
Locação de VEÍCU
ULO UTILITÁRIO DE CARGA
NOVO OU SEMIINOVO TIPO PICK-UP,com as
seguintes especificaç
ações: cabine simples, motor a partir
de 1.4, potência míni
ínima de 60cv, flex (gasolina e álcool),
com ar condicionado,
do, direção hidráulica, capacidade para
transportar 02 (dois)
is) passageiros, capacidade mínima de
carga 700 kg, quilom
lometragem livre, seguro total e todos
os acessórios para tra
transporte de pessoas (de acordo com
as normas de trânsito
ito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. COMBUSTÍVE
VEL e MOTORISTA POR CONTA
DA CONTRATANT
NTE.

Mês

Mês

Mês

Mês

Lote 02 – Os veículos deste LOTE ser
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE A
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ITE
M

QTD

ESPECIFICAÇÃ
ÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS

UND

01

06

ULOLEVE NOVO OU SEMINOVO
Locação de VEÍCUL
TIPO POPULAR 1.
1.0, com as seguintes especificações:

Mês

VALOR
OR
UNIT.
T.

VALOR
TOTAL
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02

03

03

03

04

8000

04

8000

sedan ou hatch, 04 (qu
(quatro) portas, capacidade do motor 1.0
de no mínimo 65 CV,
V, flex (gasolina e álcool), com direção
hidráulica, ar condicio
cionado, capacidade para transportar 05
(cinco) passageiros,qu
,quilometragem livre, sem combustível,
seguro total e todos os acessóriospara transporte de pessoas
(de acordo com as nor
normas de trânsito -CNT) e em perfeitas
condições de uso
so.MOTORISTA DEVIDAMENTE
HABILITADO POR
R CONTA DA CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CR
CREAS e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A.. S
SOCIAL
Locação de VEÍCULO
LO UTILITÁRIO MISTONOVO OU
SEMINOVO TIPO
PO PICK-UP,com as seguintes
especificações: cabine
ne dupla, motor a partir de 1.4, potência
mínima de 60cv, fflex (gasolina e álcool), com ar
condicionado, direç
eção hidráulica, capacidade para
transportar até 04 (qu
quatro) passageiros, capacidade mínima
de carga 600 kg, qu
quilometragem livre, sem combustível,
seguro total e todos os acessórios para transporte de pessoas
(de acordo com as nor
ormas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso.. MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATADA.
GABINE
NETE
DA
SECRETÁRIA
DE
Atuação:
ASSISTÊNCIA SOCIA
CIAL
ULO NOVO OU SEMINOVO TIPO
Locação de VEÍCUL
VAN, com as seg
eguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal,
al, com capacidade de 09 a 12 lugares,
com cinto de segu
egurança, quilometragem livre, sem
combustível, seguroo total e todos os acessórios para
transporte de pessoass ((de acordo com as normas de trânsito CNT) e em perfeitass co
condições de uso. MOTORISTA POR
CONTA DA CONTR
RATADA.
Atuação:CRAS, CR
CREAS e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A.. S
SOCIAL
ULO NOVO OU SEMINOVO TIPO
Locação de VEÍCUL
VAN, com as seg
eguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal,
l, ccom capacidade mínima de 15 lugares,
com cinto de segu
gurança, ar condicionado e direção
hidráulica, quilometra
tragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acess
essórios para transporte de pessoas (de
acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso.. MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATADA.
CREAS e AÇÕES DO FUNDO
Atuação:CRAS, CR
MUNICIPAL DE A.. S
SOCIAL
VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO TIPO MICRO
ÔNIBUS, com as sseguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal,
l, ccom capacidade mínima de 25 lugares,
com cinto de segu
egurança e direção hidráulica, sem
combustível, seguroo total e todos os acessórios para
transporte de pessoass ((de acordo com as normas de trânsito CNT) e em perfeitass co
condições de uso. MOTORISTA POR
CONTA DA CONTR
RATADA.
Atuação:CRAS, CR
CREAS e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A.. S
SOCIAL

Mês

Mês

Km

Km
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Lote 03 – Os veículos deste LOTE se
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
E E
EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTOS.

ITE
M

QTD

1

01

2

01

3

06

4

1500
0

5

1500
0

6

2000
0

ESPECIFICAÇÃO
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
INHÃO BAÚ REFRIGERADO Locação de CAMIN
Especificações Mínimas:
as: Caminhão tipo Baú, com capacidade
mínima para 4.000 Kg
Kg, carroceria com baú em alumínio
medindo no mínimoo 5,0mts e no máximo 6,0mts de
comprimento por 2,20mt
mts a 2,60mts de altura, porta de carga
traseira, com no máximo
mo 15 (quinze) anos de fabricação, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios para transporte
de pessoas (de acordo co
com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de us
uso. COM MOTORISTA.
O UTILITÁRIO DE CARGA NOVO
Locação de VEÍCULO
OU SEMINOVO TI
TIPO PICK-UP,com as seguintes
especificações: cabine si
simples, motor a partir de 1.4, potência
mínima de 60cv, flex (ga
(gasolina e álcool), com ar condicionado,
direção hidráulica, cap
apacidade para transportar 02 (dois)
passageiros, capacidade
de mínima de carga 700 kg, com no
máximo 05 (cinco) anos
nos de fabricação, quilometragem livre,
sem combustível, segur
guro total e todos os acessórios para
transporte de pessoas (de acordo com as normas de trânsito CNT) e em perfeitas cond
ondições de uso. COM MOTORISTA.
Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU SEMINOVO
TIPO POPULAR 1.0,, ccom as seguintes especificações: sedan
ou hatch, 04 (quatro) po
portas, capacidade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flexx (gasolina e álcool), com direção
hidráulica, ar condicion
ionado, capacidade para transportar 05
(cinco) passageiros, com no máximo 05 (cinco) anos de
fabricação, quilometrage
gem livre, sem combustível, seguro total
e todos os acessórios pa
para transporte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsit
sito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. COM MOTORIST
STA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO NOVO OU
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes especificações:
Veiculo de transporte de pessoal, com capacidade mínima de
15 lugares, com cinto de segurança, ar condicionado e direção
hidráulica, com no máxim
ximo 05 (cinco) anos de fabricação, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios para transporte
de pessoas (de acordo co
com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de us
uso. COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO NOVO OU
SEMINOVO TIPO M
MICRO ÔNIBUS, com as seguintes
especificações: Veiculo
ulo de transporte de pessoal, com
capacidade mínima dee 225 lugares, com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem
m combustível, seguro total e todos os
acessórios para transpo
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
CNT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO NOVO OU
SEMINOVO TIPO ÔNIBUS, com as seguintes
especificações: Veiculo
ulo de transporte de pessoal, com
capacidade mínima dee 445 lugares, com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem
m combustível, seguro total e todos os

UND
.

VALOR
R
UNIT
R$

VALOR
TOTAL
R$

Mês

Mês

Mês

Km

Km

Km
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acessórios para transpo
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
CNT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.
Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão
ão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE.
VALO
OR
ITE
QTD
ESPECIFICAÇÃO
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
UND.
UNIT
IT
M
R$
LOLEVE NOVO OU SEMINOVO
Locação de VEÍCULO
TIPO POPULAR 1.0,, co
com as seguintes especificações: sedan
ou hatch, 04 (quatro) po
portas, capacidade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flexx (gasolina e álcool), com direção
hidráulica, ar condiciona
onado, capacidade para transportar 05
(cinco) passageiros, quil
uilometragem livre, sem combustível,
seguro total e todos oss aacessórios para transporte de pessoas
01
08
(de acordo com as norm
rmas de trânsito - CNT) e em perfeitas
Mês
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
Atuação:NASF, PSF – sede/ Vigilância Sanitária – sede/
Clinica – sede/ Atenção
ão Básica – Posto da Mata/ Vigilância
Epidemiológica – Postoo dda Mata/ TFD – sede e Posto da Mata/
PSFArgolo – zona rural/
al/ Gabinete do Secretario/ FUNASA –
Posto da Mata/PSFHelvéc
vécia – zona rural.
Locação de VEÍCULO
O NOVO OU SEMINOVO TIPO
AMBULÂNCIA, com aas seguintes especificações: Veiculo
especial equipado paraa simples remoção de pacientes, com
capacidade mínima de até 07(sete) pessoas, 04 (quatro) portas,
capacidade do motor dee 1.4 até 2.0de no mínimo 85 CV,flex
02
01
(gasolina e álcool),arr condicionado, direção Hidráulica,
Mês
quilometragem livre, sem
em combustível, seguro total e todos os
acessórios para transpor
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
NT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.
Atuação: CLINICA – sed
sede.
Locação de VEÍCULO
O NOVO OU SEMINOVO TIPO
UTILITÁRIO, com ass seguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal,
l, com capacidade para 07 (sete)
passageiros, capacidadee ddo motor de 1.4 até 2.0de no mínimo
85 CV,flex (gasolina e álcool),ar condicionado, direção
Mês
03
02
hidráulica, quilometragem
em livre, sem combustível, seguro total
e todos os acessórios pa
para transporte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
sito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. COM MOTORISTA
TA.
Atuação:Transporte dee pacientes do TFD – sede/ TFD –
distrito Posto da Mata.
O NOVO OU SEMINOVO TIPO
Locação de VEÍCULO
VAN, com as seguintess especificações: Veiculo de transporte
de pessoal, com capacida
idade mínima de 15 lugares, com cinto
de segurança, ar con
condicionado e direção hidráulica,
quilometragem livre, sem
em combustível, seguro total e todos os
04
02
Mês
acessórios para transpor
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
NT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.A
Atuação:Transporte de pacientes da
HEMODIÁLISE – sede/
e/ HEMODIÁLISE – distrito Posto da
Mata.
Locação por quilometr
etragemde VEÍCULO NOVO OU
05
5000
Km
SEMINOVO TIPO VA
AN, com as seguintes especificações:

VALOR
TOTAL
R$
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06

5000

07

5000

Veiculo de transporte de pessoal, com capacidade mínima de
15 lugares, com cinto de segurança, ar condicionado e direção
hidráulica, sem combustív
stível, seguro total e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em
m perfeitas condições de uso. COM
MOTORISTA.
mpanhas e eventos de saúde: Mutirão
Atuação:Eventuais camp
para cirurgias de glauc
aucoma, catarata, consultas medicas,
vacinação, cursos,etc – se
sede, distrito e zonas rurais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO NOVO OU
SEMINOVO TIPO MI
MICRO ÔNIBUS, com as seguintes
especificações: Veiculo
lo de transporte de pessoal, com
capacidade mínima de 225 lugares, com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem ccombustível, seguro total e todos os
acessórios para transpor
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
NT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.
ampanhas e eventos de saúde: Mutirão
Atuação: Eventuais cam
para cirurgias de glauc
aucoma, catarata, consultas medicas,
vacinação, cursos,etc – se
sede, distrito e zonas rurais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO NOVO OU
SEMINOVO TIPO ÔNIBUS, com as seguintes
especificações: Veiculo
lo de transporte de pessoal, com
capacidade mínima de 445 lugares, com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem ccombustível, seguro total e todos os
acessórios para transpor
porte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CN
NT) e em perfeitas condições de uso.
COM MOTORISTA.
ampanhas e eventos de saúde: Mutirão
Atuação: Eventuais cam
para cirurgias de glauc
aucoma, catarata, consultas medicas,
vacinação, cursos,etc – se
sede, distrito e zonas rurais.

Km

Km

Lote 05 – A sembarcações deste LOTE se
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
EDUCAÇÃO.
Itens

Descrição do Prod
oduto

Unid.

01

BARCO, tipo lancha dee alumínio com
capacidade para 06 (seis) passa
ssageiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota ddobrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,
as, para passageiros
e tripulação. PARA TRAN
ANSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, deste Mun
unicípio. Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosaa x Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.
BARCO, tipo, lancha dee alumínio com
capacidade para 06 (seis) passa
ssageiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota ddobrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,
as, para passageiros
e tripulação. PARA TRA
ANSPORTE DE
ALMENTOS DA MERENDA
A E
ESCOLAR, para
as Unidades Escolares situadas
as nas ilhas deste
Município. Mensal. INTINER
ERARIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha:
a: 21,59 Milhas.

02

Mês

Quan
t.
01

Total
meses
12

Mês

01

12

Valor
un.

Valor
total.
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Lote 06 – As embarcações deste lote serã
erão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
ÚDE.
Itens

Descrição do Pro
roduto

Unid.

01

BARCO, tipo lancha de alumínio com
capacidade para 06 (seis) pass
assageiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota
ta dobrável, proteção
nas laterais e coletes salva vida
idas, para passageiros
e tripulação. PARA TRA
RANSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, desta Secre
cretaria que atendem
nas
Ilhas
deste
Mun
unicípio.
Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa
osa x Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.
BARCO, tipo, lancha de alumínio com
capacidade para 08 (oito) pass
assageiros, motor de
no mínimo 120 HP, com
m capota dobrável,
proteção nas laterais e coletes
tes salva vidas, para
passageiros e tripulação. PAR
RA TRANSPORTE
MÉDICOS E ENFERMEIROS
OS, que atendem as
comunidades situadas nas ilha
has deste Município.
para as Unidades Escolaress situadas nas ilhas
deste Município. Mensal. ITIN
INERÁRIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha
lha – Milhas 21,59.

02

10.

Mês

Quan
t.
01

Total
meses
12

Mês

01

12

Valor
un.

Valor
total.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERV
RVIÇOS.

10.1. Os veículos deverão ser entregues
ues em perfeitas condições de funcionamento e uso, com d
documentação
atualizada, sem franquia mensal de quilom
lometragem;
10.2. Será obrigação da contratada a dis
disponibilização do socorro mecânico, bem como a manutenç
nção preventiva
e corretiva, entendendo-se preventiva aqu
quela constante no plano de manutenção do fabricante (descr
scrita no manual
do veículo) e corretiva aquela destinada
ada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatóri
ória, durante os
intervalos entre as manutenções preventiv
tivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretament
ente, incidam ou
venham a incidir sobre a execução do Obj
bjeto deste termo de referência.
10.3 No ato da contratação deverá serr re
realizada a imediata e tempestiva Manutenção Preventivaa e Corretiva do
veículo disponibilizado, mantendo o m
mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços
ços contratados,
observando o prazo de 24 (vinte e quatro
tro) horas para manutenções e substituições de veículos, con
ontadas a partir
da disponibilização formal dos veículos,
s, ffeita pelo gestor do contrato, à contratada.
10.4. Os veículos e máquinas permanec
ecerão à disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas po
por dia, mesmo
não estando a serviço.
10.5. Os veículos deverão ser disponibiliz
ilizados em no máximo 24 horas após a solicitação das Secre
retarias.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATAN
NTE:
11.1. Efetuar os pagamentos devidos à ccontratada.
11.2. Receber o produto objeto do contra
trato, nos termos, prazos, condições e especificações estabele
elecidas nesse
instrumento.
o todo ou em
11.3. Designar servidor responsável paraa fiscalização e acompanhamento do contrato.- Rejeitar, no
parte, por intermédio da fiscalização, o fo
fornecimento de veículos que estejam em desacordo como fir
firmado,
podendo exigir, a qualquer tempo, a subst
bstituição dos que julgar insuficientes ou inadequados.
11.4. Aplicar à contratada as penalidades
es depois de constatadas as irregularidades, garantido o contra
traditório e
ampla defesa.
11.5. Fornecer à contratada todas as infor
formações, esclarecimentos, documentos e demais condições
es necessárias à
execução do contrato.
11.6. Notificar a vencedora, por escrito,
to, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadass n
na execução
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Do contrato, para que sejam adotadas ass m
medidas corretivas necessárias.
11.7. A gestão e o acompanhamento doo ccontrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado
ado pela
contratante.
11.8. A Contratante não fornecerá nenhum
um tipo de insumo ou combustível, somente proverá aos veíc
eículos
diariamente dados como: datas, horárioss e de locais do deslocamento e trabalho.
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO::
12.1 Menor preço por lote.
13. SANÇÕES.
13.1 Conforme descrito na Lei n. 8.666/93
/93.
14. ADJUDICAÇÃO:
14.1 Será realizada por lote, constatada a regularidade dos atos ao licitante declarado vencedor.
15. LOCAL DE ENTREGA, DAS CO
ONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E
FISCALIZAÇÃO:
15.1 Para a execução dos serviços, a CON
ONTRATADA, procederá à entrega dos veículos, na sede da Secretaria de
Viação, Obras e Serviços Públicos ou em
m local previamente determinado, no prazo máximo de 12 (doze)
(d
horas
após a solicitação.
15.2 A devolução dos veículos locados po
poderá ser feita na Sede da Prefeitura ou na CONTRATADA
DA, porém, nesta
ultima hipótese, a Contratada deverá prov
ovidenciar o translado do condutor até o destino solicitado.
15.3O atraso no recolhimento do veículo
lo não poderá ensejar acréscimo de diária;
15.4A quilometragem é livre;
Caso o veículo, esteja no perímet
etro de urbano de Nova Viçosa, a sua substituição deverá ser feita até 01
15.5
(uma) hora da comunicação pelas Secreta
etarias.
15.6Os veículos serão locados com motor
torista/operador, com quilometragem livre;
15.7 A liberação dos veículos para vistori
oria é de 48 (quarenta e oito horas) inicial e final nos veículos
los locados,
antes de seu recebimento e de sua entrega
ga, as quais deverão ser realizadas pelo condutor.
15.7.1 O atendimento será de 24 horas.
15.8Condições de prestação dos serviços:
os:
15.8.1 A empresa CONTRATADA dever
erá está apta a iniciar a execução do contrato em até 05 (cinc
inco) dias após a
assinatura do contrato.
ADA:
15.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD
15.9.1 A Contratada deverá entregar o veí
veículo em perfeitas condições de funcionamento, de conserv
rvação,
manutenção, pintura, segurança e higiene
ne interna e externa, providenciando a devida lavagem quand
ndo necessário e
requisitado pelas secretarias, documentaçã
ação atualizada e oferecendo cobertura de riscos em todo terr
erritório
nacional, nas condições abaixo definidas:
as:
a) Proteção a danos materiais no veículoo llocado: o veículo, ônibus e embarcações locados terão cobe
bertura de risco
total em casos de colisão, incêndio, furto,
to, roubo, perda total, avarias de lanternagem, pintura e outras
ras quaisquer
avarias possíveis.
b)Em nenhuma hipótese será devida, pelo
elo LOCATÁRIO, franquia para conserto de veículos de terce
rceiros, restando
tal responsabilidade por inteira contada se
seguradora indicada pela LOCADORA.
15.9.2 Equipar os veículos de sua propried
riedade com macaco, chave de roda, extintor de incêndio, triâ
riângulo, cinto de
segurança e de mais utensílios previstoss e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, não sendo per
ermitido o uso
de pneus recauchutados e/ou recondiciona
onados.
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15.9.3 Nos casos de indisponibilidade do veículo, a CONTRATADA deverá providenciar a sua imed
ediata
substituição, a partir da comunicação escr
scrita feita pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públic
licos.
15.9.4 Responsabilizar-se pelas despesas
as decorrentes de emplacamento dos veículos, manutenção co
corretiva e
preventiva, bem como as de socorro mecâ
ecânico e guincho 24 horas no âmbito do território Nacional.
15.9.5 Reembolsar as Secretarias mediant
ante desconto em suas faturas, ou através de qualquer outro m
meio de
cobrança a critério da Secretaria, todas as despesas que este tiver de efetuar para suprir possíveis falh
alhas ocorridas
nos serviços objeto do presente edital dee ppregão, em conseqüência de ação ou omissão da Contratada
ada.
15.9.6 A Nota Fiscal/Fatura deverá se rem
emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com
om o número de
inscrição no CNPJ com que foi cadastrada
ada no sistema eletrônico e constante da Nota de Empenho,, nã
não se
admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas
as com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
15.9.10Substituir o carro alugado, sem ne
nenhum ônus para a secretaria, em caso de pane por defeito
eletromecânico, oriundo de seu uso norma
mal.
15.9.11Caso o veículo apresente defeitos
os durante o período da locação, a CONTRATADA deverá pr
providenciar,
após o recebimento da comunicação, noo pprazo máximo de até12 (doze) horas, a sua reparação, ou,, no caso de
elevado tempo de conserto, a sua substitu
ituição por outro veículo do mesmo tipo, de acordo com as especificações
es
exigidas, o qual deverá ser entregue no lo
local da ocorrência.
15.9.12 É de responsabilidade da empresa
esa contratada, para todos os veículos/equipamentos locadoss o fornecimento
de combustível, óleos lubrificantes, graxa
xas, pneus, material rodante (esteiras), manutenção inclusive
ve peças e mão
de obra, despesas com motoristas e operad
radores, incluindo salários, horas extras, encargos trabalhistas
stas e
previdenciários, alimentação, estadias e uuniformes dos mesmos, seguros, equipamentos de segurança
nça individuais e
coletivos, licenças dos veículos, impostos
tos e taxas.
ES.
15.10. QUANTO AS EMBARCAÇÕES
através das embarcações do tipo descrito no quadro acima e deverão estar
Os serviços serão executados atr
em preito estado de uso e conse
servação, disponíveis para a execução dos serviços imediata
atamente após a
comunicação formal da Secretar
taria, sendo que os serviços serão executados nos dias, hora
ras e locais que
serão previamente estabelecidos
os, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja n
necessidade de
comum acordo.
b) As embarcações deverão conter
ter todos os equipamentos de seguranças e especificações
es determinados
pela Marinha do Brasil.
c) As embarcações deverão ser co
conduzidas por profissionais devidamente habilitados e qua
ualificados para
exercer tal função;
d) É obrigatório o uso, por todos de bóias ou coletes salva-vidas;
e) O condutor da embarcação deve
everá possuir curso específico para transporte de pessoas, pr
promovido pela
Capitania dos Portos;
f) A embarcação, motorizada, deve
verá estar registrada na Capitania dos Portos, e a autorização
ão para trafegar,
exposta em local visível;
g) As embarcações deverão possuir
uir: cobertura para proteção contra o sol e a chuva, grades nas
na laterais para
proteção contra quedas e colete
te ssalva vidas para todos os passageiros.

a)

16. DA RESPONSABILIDADE NA
AC
CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS
16.1 Os veículos somente serão conduz
duzidos por empregados da empresa CONTRATADA, ou formalmente
autorizados por ela para tal.
s, furtos e roubos que ocorrer em com o veículo dado em locação
lo
será de
16.2 Toda a responsabilidade por danos,
inteira e única responsabilidade da CONT
NTRATADA.
16.3
Caso o veículo em viagem apres
resente de feitos durante o período da locação, a CONTRAT
ATADA deverá
providenciar, após o recebimento da com
omunicação, no prazo máximo de até12 (doze) horas, a suaa reparação,
r
ou,
no caso de elevado tempo de conserto,, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, de aacordo com as
especificações exigidas, o qual deverá ser entregue no local da ocorrência.
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16.4
Também os veículos que por vennturas e envolvam em acidentes deverão ser reparados ou substituídos
su
no
prazo de até 12 (doze) horas, no local dee oocorrência do sinistro.
16.5 A entregados veículos em sub
ubstituição ao avariados/sinistrado é de inteira respon
onsabilidade da
CONTRATADA e sem custos a CONTRA
RATANTE.
16.6
Durante o tempo em que o veículo locado não estiver em uso, por defeito ou
u sinistro sem
responsabilidade apurada da Secretaria, eesta não pagará diárias pelo tempo correspondente às interru
rrupções no uso
do veículo.
16.7
As multas por ventura imputada
adas aos veículos em locação, em função de infrações àss llegislações de
trânsito, serão ressarcidas pela secreta
etaria à CONTRATADA. Para se habilitar a este ress
essarcimento, a
CONTRATADA deverá apresentar o re
recibo de pagamento da infração, juntamente com a docum
cumentação que
comprove a locação do veículo pela secre
cretaria na data e horário da ocorrência.
16.8
O ressarcimento do valor dass m
multas, apresentadas durante o mês serão efetivamentee u
untados como
pagamento da próxima nota fiscal.
16.9 A CONTRATADA será responsável
vel por toda e qualquer despesa que tiver de realizar para fiel
iel Cumprimento
do contrato, inclusive as relativas a seg
seguro, combustível, conservação, operação e manutenção
ção preventiva e
corretiva dos veículos causa das por
or desgaste natural e/ou quaisquer outras a varias relati
lativas às partes
eletromecânicas, suspensão, latarias, pneu
eumáticos, vidros e etc.
16.10 Os veículos deverão ser entregues
es ppara locação, limpos, lavados, com todos os equipamentos
tos de segurança
(triângulo, cintos, extintor de incêndio, etc
etc.) exigidos pelos órgãos competentes.
16.11 A referida locação, para fins de at
atendimento ao objeto do CONTRATO, poderá variar para
ra mais ou para
menos, não cabendo às partes qualquer
er reivindicação relativa à variação dos quantitativos e seus
seu respectivos
preços;
TANTE:
16.12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATA
16.12.1 Proporcionar todas as facilidades
es para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
tro das normas e
condições assumidas por ocasião da assin
sinatura do contrato;
rte, os serviços/produtos fornecidos em desacordo com aas obrigações
16.12.3 Rejeitar, no todo ou em parte
assumidas pela empresa;
16.12.4 Comunicar a empresa, por eescrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie,
ie, prestando os
Esclarecimentos necessários, determinand
ando prazo para a correção das falhas;
16.12.5 Efetuar o pagamento nas condiçõ
ções pactuadas.
17. PERÍODO E QUANTIDADE DE
EL
LOCAÇÕES:
17.1 O período de locação será por um
m período de até 12 (doze) meses, apresentando a quantidad
dade mínima de
01(um) veículo e máximo conforme Anex
nexo I – Termo de Referência.
18. RECEBIMENTO
forma imediata, mediante atesto prestado pela representante
nte do órgão de
18.1
PROVISÓRIO: Será feito de fo
mandante fiscal (is) do contrato, ou porr qquem o órgão contratante indicar, o qual fará a posição dee ssua assinatura,
nas notas de entrega do(s) objeto(s).
18.2
DEFINITIVO: Será feito a cada
da quinze (15) dias, em até (05) cinco dias, após a entrega e cconferência da
nota fiscal, do(s) objeto(s) discriminad
ado(s) no anexo I desta licitação, mediante cotejo com o(s) atesto(s)
provisório(s). Anota fiscal deverá vir em duas vias, acompanhada de certidões negativas da Faz
azenda Federal,
FGTS e INSS, copia do contrato, recibo de quitação da nota, sem data e assinatura, o qual será data
atado e assinado
no momento da efetivação do pagamento.
to.
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19. PAGAMENTO
te de sua ordem
19.1
O pagamento estará vinculado ao recebimento anterior da Secretaria da parcela equivalente
de serviços com a empresa–contratada, ccomprazo não superiora 15 (quinze) dias após a emissão do
d Boletim de
Medição, sendo pago mediante apresentaç
tação denota fiscal.
18.

DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
IA

18.1

as despesas serão oriundos da seguinte dotação orçamentária:
ia:
Os recursos para pagamento das
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Executivo
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.
Secretaria Municipal de Administração.
Secretaria Municipal de Administração.
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Adm
dministração
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
12
1201
2.043
3390.39
00

Executivo
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Púb
úblicos.
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Púb
úblicos.
Gestão dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta Selet
letiva.
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
12
1201
2.039
3390.39
00
2
2
11
1101
2.023
3390.39.00
01
2
2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa.
Secre
cretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Secre
cretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Gestã
estão das Atividades da Secretaria Viação, Obras e Serviço
iços Públicos.
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
cursos Ordinários
Executivo
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto
rtos.
Fundo Municipal de Educação
Gestão das Atividades Administrativas da Educação.
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Educação – MDE 25%
Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fu
Fundo Municipal de Educação
Ge
Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Ed
Educação – MDE 25%
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Saúde.
Fu
Fundo Municipal de Saúde
M
Manutenção das Atividades do FMS
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Sa
Saúde 15%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
S
Secretaria Municipal de Saúde
F
Fundo Municipal de Saúde
G
Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
S
Saúde 15%
T
Transferência de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.050
3390.39.00
00

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
Fu
Fundo Municipal de Ação Social
M
Manutenção das Atividades do FMAS
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.051
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
S
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básic
sica (CRAS, SCFV)
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.052
3390.39.00
00
29

Exec
xecutivo
Pref
refeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
undo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (C
CREAS, PAEFI)
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ransferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
Fu
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do IGD - SUAS
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
Tr
Transferência do FNAS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família IGD - BF
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Bloco de Programas
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS

19.

VIGÊNCIADAATADEREGI
GISTRODEPREÇOS.

19.1 A Ata de Registro de Preços terá
rá sua validade de 12(doze) meses a partir da sua assinatura.
20.

TO.
VIGÊNCIA DO CONTRATO

iretamente vincula da à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
o
20.1 O contrato terá sua duração dire
conforme disposto no caput. do artigo
go57,da LeiNº8.666/93;
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ANEXO II – M
MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO
CA
CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541/2019.
PRE
REGÃO PRESENCIAL/SRP nº 134-2019
credenciamos
o(a)
Sr.(a)..........................,p
.,portador(a) da
Através
da
presente
Carteira de Identidade nº .....
........ e CPF sob o no ......, a participar do certamee iinstaurado pela
Prefeitura Municipal de NOVA V
VIÇOSA - BA, conforme acima identificado, outorgando-lh
lhe poderes para
representante a empresa ___
_____________________________, inscrita no CNPJ
PJ sob o n°
__________________________,
_, com endereço à ______________________, n° _
_____, bairro
_________________, cidade dee _________________________, estado _______________,, cconcedendo-lhe
poderes específicos para rubricar
car propostas e demais documentos de habilitação e crede
denciamento das
demais licitantes, formular propos
postas, interpor recursos e impugnações, receber notificação,
ão, tomar ciência
de decisões, recorrer, desistir daa iinterposição de recursos, acordar, transigir, assinar ata
atas do certame
enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativada outorgante no procedimento
licitatório em referência, aos quais
ais daremos por firme e valioso.
Local e data:_________________
____________, ___- de_________________ de2019.
Carimbo e assinatura: __________
__________________________________________

Observações Importantes:
Reconhecer firma de quem assinou
nou a carta de credenciamento.
Entregar, juntamente com a cart
arta de credenciamento, a cópia simples da cédula de id
identidade do
representante designado.
A carta escrita no modelo acim
cima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionado
dos no Edital,
juntamente com uma cópia autent
enticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração qu
que comprove
a legitimidade de poderes da pesso
ssoa que tiver assinado o credenciamento.
Não serão aceitas declarações maanuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulárioss sem
s
o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO III
ÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITA
ITAL
– MODELO - DECLARAÇÃ
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PRE
REGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
A empresa ____________________, insc
nscrita no CNPJ sob o n° ______________, com endereço à __________,
n° _____, Bairro ________, cidade ____
______, estado ________, neste ato representada legalmente
nte por (nome e
qualificação completa do representantee llegal), DECLARA sob as penas da Lei que retirou, leu e possui pleno
conhecimento de todas as informações,
s, dando plena aceitação às normas e condições contidas
as no Processo
Administrativo e Edital acima referenc
nciado, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro.

NOVA VIÇOSA , _____ de ____
_____________ de2019.
____________________________
___________________________
_ Razão Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representant
ante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações man
anuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários se
sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO IV –
MODEL
ELO - DECLARAÇÃO DE ME ou EPP
DECLARAÇÃO DE (MIC
ICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃ
GÃO PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019
A empresa

..................,

inscrita

no

CNPJ sob

o

nº

..
............,
com

endereço

à
............
.........................,
nº
.....bairro...........
..............cidade de ....................................., estado de............
..........., neste ato
representada legalmente por (nom
ome e qualificação completa do representante legal), DEC
ECLARA sob as
penas da lei que, cumpri os requ
equisitos para classificar-se como (microempresa ou empre
resa de pequeno
porte), nos termos do art. 3º da Le
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, esta
stando ciente das
responsabilidades administrativas,
as, civis e criminais por falsa declaração.

NOVA VIÇOSA , _____ de ____
_____________ de2019.
____________________________
___________________________
_ Razão Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representant
ante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações man
anuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários se
sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO V
PREGÃO PRESE
SENCIALREGISTRO DE PREÇOS Nº. 134-2019
PROPOSTA FINANCEIRA
DADOS DA PROPONENTE

Preenchimento pelo Proponente

Razão Social
CNPJ
Endereço, nº, Bairro, Cidade / UF
Telefone/Fax
E-mail da proponente
Dados Bancários
Banco / Agência / Conta Corrente

/

/

Representante Legal / Procurador

Nome, Nacionalidade, Estado Civil,
il, Identidade, CPF

(para assinatura do contrato)

Cargo na Empresa proponente

INISTRAÇÃO
Lote 01 - Os veículos deste LOTE serãoo utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
E SECRETARIA MUNICIPAL
AL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
ITE
M

QTD

01

07

02

02

03

01

ESPECIFICAÇÃ
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
LEVE NOVO OU SEMINOVO TIPO
Locação de VEÍCULOLE
POPULAR 1.0, com as sseguintes especificações: sedan ou hatch,
capacidade do motor 1.0 de no mínimo 65 CV, flex (gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar condici
icionado, 04 (quatro) portas, capacidade para
transportar 05 (cinco) passag
sageiros, quilometragem livre, seguro total e
todos os acessórios para transp
nsporte de pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfei
feitas condições de uso. COMBUSTÍVEL e
MOTORISTA POR CONTA
TA DA CONTRATANTE.
Locação de VEÍCULOLEVE
VE NOVO OU SEMINOVO TIPO MÉDIO,
com as seguintes especificaçõe
ções: sedan ou hatch, capacidade do motor 1.3 a
1.6 de no mínimo 80 CV, flex
lex (gasolina e álcool), com direção hidráulica,
ar condicionado, 04 (quatro)) pportas, capacidade para transportar 05 (cinco)
passageiros, com no máximoo 005 (cinco) anos de fabricação, quilometragem
livre, seguro total e todos os acessórios para transporte de pessoas (de
acordo com as normas de trân
rânsito - CNT) e em perfeitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL
e
M
MOTORISTA
POR
CONTA
DA
CONTRATANTE.
ESEL NOVO OU SEMINOVO TIPO PICKLocação de VEÍCULO DIES
UP,com as seguintes especif
cificações: cabine dupla, tração 4x2 ou 4x4,
capacidade do motor de no m
mínimo 150 CV, diesel, com ar condicionado,
direção hidráulica ou elétric
trica, capacidade para transportar 05 (cinco)
passageiros, 04(quatro) porta
rtas, capacidade mínima de carga 1000 kg,
quilometragem livre, seguroo ttotal e todos os acessórios para transporte de
pessoas (de acordo com ass normas de trânsito - CNT) e em perfeitas

UND

VALOR
V
UNIT.

VALO
TOTA
12
MESE

Mês

Mês

Mês
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condições de uso. COMBUST
STÍVEL e MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATANTE.

04

01

05

03

Locação de VEÍCULO DIES
ESEL NOVO OU SEMINOVO TIPO PICKUP,com as seguintes especifi
cificações: cabine simples, tração 4x2 ou 4x4,
capacidade do motor de no m
mínimo 150 CV, diesel, com ar condicionado,
direção hidráulica ou elétric
trica, capacidade para transportar 02 (dois)
passageiros, 02(duas) portas,
s, ccarroceria de madeira, capacidade mínima de
carga 1000 kg, quilometragem
em livre, seguro total e todos os acessórios para
transporte de pessoas (de aco
cordo com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso.
o. COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRATANT
NTE.
Locação de VEÍCULO U
UTILITÁRIO DE CARGA NOVO OU
SEMINOVO TIPO PICK-U
UP,com as seguintes especificações: cabine
simples, motor a partir de 1.4
1.4, potência mínima de 60cv, flex (gasolina e
álcool), com ar condiciona
onado, direção hidráulica, capacidade para
transportar 02 (dois) passage
ageiros, capacidade mínima de carga 700 kg,
quilometragem livre, seguroo ttotal e todos os acessórios para transporte de
pessoas (de acordo com ass normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COMBUST
STÍVEL e MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATANTE.
VALOR TOTAL R$

Mês

Mês

Lote 02 – Os veículos deste LOTE ser
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE A
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ITE
M

QTD

01

06

02

03

03

03

ESPECIFICAÇÃO
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
EN
NOVO OU SEMINOVO TIPO POPULAR
Locação de VEÍCULOLEVE
1.0, com as seguintes especifi
ificações: sedan ou hatch, 04 (quatro) portas,
capacidade do motor 1.0 de no mínimo 65 CV, flex (gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar condicio
ionado, capacidade para transportar 05 (cinco)
passageiros,quilometragem livr
ivre, sem combustível, seguro total e todos os
acessóriospara transporte de pe
pessoas (de acordo com as normas de trânsito CNT) e em perfeitas condiçõe
ções de uso.MOTORISTA DEVIDAMENTE
HABILITADO POR CONTA
TA DA CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CREAS e A
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE A.
SOCIAL
Locação de VEÍCULO UTIL
ILITÁRIO MISTONOVO OU SEMINOVO
TIPO PICK-UP,com as segu
guintes especificações: cabine dupla, motor a
partir de 1.4, potência mínima
ima de 60cv, flex (gasolina e álcool), com ar
condicionado, direção hidráulic
lica, capacidade para transportar até 04 (quatro)
passageiros, capacidade mínim
ima de carga 600 kg, quilometragem livre, sem
combustível, seguro total e tod
todos os acessórios para transporte de pessoas
(de acordo com as normas dee trânsito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. MOTORISTA POR CON
ONTA DA CONTRATADA.
Atuação: GABINETE DA SEC
ECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de VEÍCULO NOV
VO OU SEMINOVO TIPO VAN, com as
seguintes especificações: Veicu
iculo de transporte de pessoal, com capacidade
de 09 a 12 lugares, com cin
cinto de segurança, quilometragem livre, sem
combustível, seguro total e tod
todos os acessórios para transporte de pessoas
(de acordo com as normas dee trânsito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. MOTORISTA POR CON
ONTA DA CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CREAS e A
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE A.
SOCIAL

UN

VALOR
V
UNI

VALO
TOTA
12
MESE

Mês

Mês

Mês
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04

8000

04

8000

VO OU SEMINOVO TIPO VAN, com as
Locação de VEÍCULO NOV
seguintes especificações: Veicu
iculo de transporte de pessoal, com capacidade
mínima de 15 lugares, com ci
cinto de segurança, ar condicionado e direção
hidráulica, quilometragem livr
ivre, sem combustível, seguro total e todos os
acessórios para transporte de pe
pessoas (de acordo com as normas de trânsito CNT) e em perfeitas condições
ões de uso. MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATADA.
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE A.
Atuação:CRAS, CREAS e A
SOCIAL
VEÍCULO NOVO OU SEM
MINOVO TIPO MICRO ÔNIBUS, com as
seguintes especificações: Veicu
iculo de transporte de pessoal, com capacidade
mínima de 25 lugares, com ci
cinto de segurança e direção hidráulica, sem
combustível, seguro total e tod
todos os acessórios para transporte de pessoas
(de acordo com as normas dee trânsito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. MOTORISTA POR CON
ONTA DA CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CREAS e A
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE A.
SOCIAL
VALOR TOTAL R$

Km

Km

Lote 03 – Os veículos deste LOTE se
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
E EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTOS.
ITEM

QTD

1

01

2

01

3

06

4

15000

ESPECIFICAÇÃO
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
Locação de CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO - Especificações
Mínimas: Caminhão tipo Ba
Baú, com capacidade mínima para 4.000 Kg,
carroceria com baú em alu
alumínio medindo no mínimo 5,0mts e no
máximo 6,0mts de comprime
mento por 2,20mts a 2,60mts de altura, porta
de carga traseira, com no má
máximo 15 (quinze) anos de fabricação, sem
combustível, seguro totall e todos os acessórios para transporte de
pessoas (de acordo com ass nnormas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM MO
OTORISTA.
Locação de VEÍCULO UT
UTILITÁRIO DE CARGA NOVO OU
SEMINOVO TIPO PICK-U
UP,com as seguintes especificações: cabine
simples, motor a partir de 1.4
1.4, potência mínima de 60cv, flex (gasolina e
álcool), com ar condiciona
nado, direção hidráulica, capacidade para
transportar 02 (dois) passage
ageiros, capacidade mínima de carga 700 kg,
com no máximo 05 (cinco)
o) anos de fabricação, quilometragem livre,
sem combustível, seguro tota
total e todos os acessórios para transporte de
pessoas (de acordo com ass nnormas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM MO
OTORISTA.
Locação de VEÍCULOLE
LEVE NOVO OU SEMINOVO TIPO
POPULAR 1.0, com as seg
seguintes especificações: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidadee do motor 1.0 de no mínimo 65 CV, flex
(gasolina e álcool), com direç
reção hidráulica, ar condicionado, capacidade
para transportar 05 (cinco) pa
passageiros, com no máximo 05 (cinco) anos
de fabricação, quilometrage
gem livre, sem combustível, seguro total e
todos os acessórios para tr
transporte de pessoas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT)
T) e em perfeitas condições de uso. COM
MOTORISTA.
Locação por quilometragem
m de VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO VAN, com as seguinte
intes especificações: Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidade mín
ínima de 15 lugares, com cinto de segurança,
ar condicionado e direção hi
hidráulica, com no máximo 05 (cinco) anos
de fabricação, sem combustív
stível, seguro total e todos os acessórios para

UND.

VALOR
VA
UN
NIT R$

VALO
TOTAL
MESE

Mês

Mês

Mês

Km

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
37 de 58

5

15000

6

20000

transporte de pessoas (de aco
cordo com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso. C
COM MOTORISTA.
Locação por quilometragem
m de VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO MICRO ÔNIBUS,, co
com as seguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal, com ca
capacidade mínima de 25 lugares, com cinto
de segurança e direção hidráu
ráulica, sem combustível, seguro total e todos
os acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeita
itas condições de uso. COM MOTORISTA.
Locação por quilometragem
m de VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO ÔNIBUS, com as segu
eguintes especificações: Veiculo de transporte
de pessoal, com capacidad
ade mínima de 45 lugares, com cinto de
segurança e direção hidráulic
lica, sem combustível, seguro total e todos os
acessórios para transporte dde pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeita
itas condições de uso. COM MOTORISTA.

Km

Km

VALOR TOTAL R$
Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão
ão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE.
ITE
M

QTD

01

08

02

01

03

02

04

02

ESPECIFICAÇÃO
ÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS
Locação de VEÍCULOLE
LEVE NOVO OU SEMINOVO TIPO
POPULAR 1.0, com as seg
seguintes especificações: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidadee ddo motor 1.0 de no mínimo 65 CV, flex
(gasolina e álcool), com direç
ireção hidráulica, ar condicionado, capacidade
para transportar 05 (cinco)
co) passageiros, quilometragem livre, sem
combustível, seguro total e to
todos os acessórios para transporte de pessoas
(de acordo com as normas de trânsito - CNT) e em perfeitas condições de
uso. COM MOTORISTA.
Atuação: NASF, PSF – sede/
de/ Vigilância Sanitária – sede/ Clinica – sede/
Atenção Básica – Posto da M
Mata/ Vigilância Epidemiológica – Posto da
Mata/ TFD – sede e Posto da Mata/ PSFArgolo – zona rural/ Gabinete do
Secretario/ FUNASA – Posto
to dda Mata/PSFHelvécia – zona rural.
Locação de VEÍCULO
O NOVO OU SEMINOVO TIPO
AMBULÂNCIA, com as sseguintes especificações: Veiculo especial
equipado para simples remoçã
oção de pacientes, com capacidade mínima de
até 07(sete) pessoas, 04 (quat
uatro) portas, capacidade do motor de 1.4 até
2.0de no mínimo 85 CV,flex
ex (gasolina e álcool),ar condicionado, direção
Hidráulica, quilometragem liv
livre, sem combustível, seguro total e todos os
acessórios para transporte dee ppessoas (de acordo com as normas de trânsito
- CNT) e em perfeitas condiçõ
ições de uso. COM MOTORISTA.
Atuação: CLINICA – sede.
Locação de VEÍCULO NOV
VO OU SEMINOVO TIPO UTILITÁRIO,
com as seguintes especificaçõ
ações: Veiculo de transporte de pessoal, com
capacidade para 07 (sete) pa
passageiros, capacidade do motor de 1.4 até
2.0de no mínimo 85 CV,flex
ex (gasolina e álcool),ar condicionado, direção
hidráulica, quilometragem livr
livre, sem combustível, seguro total e todos os
acessórios para transporte dee ppessoas (de acordo com as normas de trânsito
- CNT) e em perfeitas condiçõ
ições de uso. COM MOTORISTA.
Atuação:Transporte de pacien
entes do TFD – sede/ TFD – distrito Posto da
Mata.
OVO OU SEMINOVO TIPO VAN, com as
Locação de VEÍCULO NOV
seguintes especificações: V
Veiculo de transporte de pessoal, com
capacidade mínima de 15 lugares, com cinto de segurança, ar
condicionado e direção hidráu
ráulica, quilometragem livre, sem combustível,
seguro total e todos os acessó
ssórios para transporte de pessoas (de acordo

UND.

VALOR
V
U R$
UNI

VALO
TOTAL
MESE

Mês

Mês

Mês

Mês
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05

5000

06

5000

07

5000

com as normas de trânsito - C
CNT) e em perfeitas condições de uso. COM
MOTORISTA.Atuação:Tran
ransporte de pacientes da HEMODIÁLISE –
sede/ HEMODIÁLISE – distri
strito Posto da Mata.
Locação por quilometragem
emdeVEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO VAN, com as seguinte
intes especificações: Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidade mínim
ínima de 15 lugares, com cinto de segurança, ar
condicionado e direção hidráu
ráulica, sem combustível, seguro total e todos
os acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo com as normas de
trânsito - CNT) e em perfeitas
tas condições de uso. COM MOTORISTA.
Atuação:Eventuais campanha
has e eventos de saúde: Mutirão para cirurgias
de glaucoma, catarata, consu
sultas medicas, vacinação, cursos,etc – sede,
distrito e zonas rurais.
Locação por quilometragem
m de VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO MICRO ÔNIBUS, co
com as seguintes especificações: Veiculo de
transporte de pessoal, com cap
capacidade mínima de 25 lugares, com cinto de
segurança e direção hidráulica
lica, sem combustível, seguro total e todos os
acessórios para transporte dee ppessoas (de acordo com as normas de trânsito
- CNT) e em perfeitas condiçõ
ições de uso. COM MOTORISTA.
Atuação: Eventuais campanha
nhas e eventos de saúde: Mutirão para cirurgias
de glaucoma, catarata, consul
sultas medicas, vacinação, cursos, etc – sede,
distrito e zonas rurais.
Locação por quilometragem
m de VEÍCULO NOVO OU SEMINOVO
TIPO ÔNIBUS, com as segu
eguintes especificações: Veiculo de transporte
de pessoal, com capacidade m
mínima de 45 lugares, com cinto de segurança
e direção hidráulica, sem com
ombustível, seguro total e todos os acessórios
para transporte de pessoas (de acordo com as normas de trânsito - CNT) e
em perfeitas condições de uso.
so. COM MOTORISTA.
Atuação: Eventuais campanha
nhas e eventos de saúde: Mutirão para cirurgias
de glaucoma, catarata, consu
sultas medicas, vacinação, cursos,etc – sede,
distrito e zonas rurais.
VALOR TOTAL R$

Km

Km

Km

Lote 05 – As embarcações deste LOTE se
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
EDUCAÇÃO.
Itens

Descrição do Produto

Unid.

Quan
t.

01

ínio com capacidade para 06
BARCO, tipo lancha de alumín
(seis) passageiros, motor de noo m
mínimo 18 HP, com capota
dobrável, proteção nas lateraiss e coletes salva vidas, para
passageiros e tripulação. PA
PARA TRANSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, deste Municípi
ípio. Mensal. INTINERARIO –
Nova Viçosa x Perobas x Barra Ve
Velha: 21,59 Milhas.
ínio com capacidade para 06
BARCO, tipo, lancha de alumín
(seis) passageiros, motor de noo m
mínimo 18 HP, com capota
dobrável, proteção nas lateraiss e coletes salva vidas, para
passageiros e tripulação. PA
PARA TRANSPORTE DE
ALMENTOS DA MERENDA ES
ESCOLAR, para as Unidades
Escolares situadas nas ilhass deste Município. Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa x P
Perobas x Barra Velha: 21,59
Milhas.
VALOR TOTAL R$

Mês

01

Mês

01

02

Valor
un.

Valor
Total 12
meses
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Lote 06 – As embarcações deste lote serã
erão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
ÚDE.
Itens

Descrição do Produto

Unid.

Quan
t.

01

ínio com capacidade para 06
BARCO, tipo lancha de alumín
(seis) passageiros, motor de noo m
mínimo 18 HP, com capota
dobrável, proteção nas lateraiss e coletes salva vidas, para
passageiros e tripulação. PA
PARA TRANSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, desta Secretaria
aria que atendem nas Ilhas deste
Município. Mensal. INTINERARIO
RIO – Nova Viçosa x Perobas x
Barra Velha: 21,59 Milhas.
ínio com capacidade para 08
BARCO, tipo, lancha de alumín
(oito) passageiros, motor de no m
mínimo 120 HP, com capota
dobrável, proteção nas lateraiss e coletes salva vidas, para
passageiros e tripulação. PARA T
TRANSPORTE MÉDICOS E
ENFERMEIROS, que atendem aas comunidades situadas nas
ilhas deste Município. para as Uni
nidades Escolares situadas nas
ilhas deste Município. Mensal. ITI
ITINERÁRIO – Nova Viçosa x
Perobas x Barra Velha – Milhas 21
21,59.
VALOR TOTAL R$

Mês

01

Mês

01

02

Valor
un.

Valor
Total 12
meses

1 DECLARAÇÕES:
1.1.

Preço: Nos preços proposto
stos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos so
sociais, fretes e
quaisquer outros ônus que po
porventura possam recair sobre os serviços da presente licitaç
tação.

1.2.

Vistoria Inicial: Todas os em
mpregados/cooperados ou prepostos estão sujeitos a inspeção
ção/vistoria antes
de entrarem em operação.

1.3.

Condições de Execução: Os empregados/cooperados ou prepostos serão alocados nas diversas vias
segundo ordem de prioridade
ades e deverão ser apresentados às mesmas para as quais for
forem designadas
através de ordens de serviç
viço da unidade requisitante, com motoristas devidamente
nte habilitados e
operadores qualificados para
ara os equipamentos que assim o exigirem, tudo em conform
ormidade com as
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

1.4.

Prazo de Validade da Propost
osta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos envel
velopes.

NOVA VIÇOSA, _____ de ___________
______ de 2019.

___________
________________________
Razão Social
ial / CNPJ
Nome do rep
epresentante legal
Nº do RG do Representante Legal
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ANEXO VI –
MODELO - IN
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
DECLARAÇÃO
OD
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PRE
REGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
A
empresa
endereço à

..................,
............................
.........,

inscrita
nº

no CNPJ sob
.....,bairro

o

nº

..
............,

com

....................cidade de ..............................
............, estado de.................., neste ato representada legalme
mente por (nome
e qualificação completa do representante
te legal), DECLARA sob as penas da lei que, até a presente
te data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigê
gências feitas no
referido instrumento convocatório, inclus
lusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitaç
itação.(Inciso VII
do Art. 4º da Lei 10.520/2002).
Declara ainda, que esta apta a participa
par de licitações e contratações administrativas, conformee o respectivo
edital, não estando enquadrada em nenhum
hum impedimento legal para licitar com o Município de NOV
OVA VIÇOSA
– BA, especialmente no que tange o art.
t. 99º da lei 8666/1993.

NOVA VIÇOSA , _____ de __________
_______ de 2019.
__________________________________
______________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
gal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscrit
critas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem
m o timbre da
empresa proponente.
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ANEXO VII –
MODELO
O - DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII, CF
DECLA
LARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃ
ÃO PRESENCIAL PARA- SRP nº 134-2019

CNPJ sob
o nº
............ ,com
endereço
A empresa .................. ,inscrita no
à................................. , nº
.....,
bairro ....................
cidade de .................
.........................
, estado de ................... , neste
este ato representada legalmente por (nome e qualificação
ção completa do
representante legal), DECLARA quem
m em atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII
III do art. 7º da
Constituição Federal, combinado com o art. 27 da Lei 8666/1993, alterado pela Lei 9.854, de 27 de outubro de
1999, não emprega menor de 18 (dezoit
oito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
em menor de 16
(dezesseis) anos, alvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, estando ciente das responsabilidades
res
administrativas, civis e criminais por falsa
lsa declaração.

NOVA VIÇOSA , _____ de ____
_____________ de2019.
____________________________
___________________________
_ Razão Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representant
ante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações man
anuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários se
sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO VIII–
MODELO – DECLARAÇ
ÇÃO DE NÃO EMPREGAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
CO
DECLAR
ARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR FUNCIONÁRIO PÚBL
BLICO
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PRE
REGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019

A empresa ..................,inscrita no CNPJ sob o nº ............
,com
endereço
à.........
...........................,
nº....., bairro................... cidadee dde ....................................., estado de ..................., neste at
ato representada
legalmente por (nome e qualificaç
cação completa representante legal), DECLARA que, em aatendimento ao
quanto previsto no Inciso III doo art. 9º da Lei 8666/1993, alterado pela Lei 9.854, de 27 de outubro de
1999, não empregamos servidor
dor público municipal em nossos quadros técnico, estan
tando ciente das
responsabilidades administrativas,
as, civis e criminais por falsa declaração.

NOVA VIÇOSA, _____ de _____
____________ de2019.
____________________________
___________________________
_ Razão Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representant
ante Legal
Assinatura

Observação Importante:
anuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários se
sem o timbre
Não serão aceitas declarações man
da empresa proponente.
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ANEXO IX
MODELO - DECLAR
ARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PR
PROPOSTA
DECLARAÇÃO D
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROC
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PRE
REGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
inscrita
no CNPJ sob o nº ............,
..
com
A
empresa
..................,
endereço
à
............
.........................,
nº
....
bairro....................cidade de ....................
......................, estado de..................., neste ato representadaa legalmente
l
por
(nome e qualificação completa do represe
esentante legal), DECLARA sob as penas da lei, em especia
cial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

b)
c)
d)

e)
f)

a)
a proposta apresentada para pparticipar da licitação acima referenciada foi elaborada
da de maneira
independente pela Licitante, e o conteúd
údo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou in
indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qu
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitaçã
ação PREGÃO
PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019--PMNV, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
a intenção de apresentar a proposta elabo
aborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL PARA
A SRP nº 1342019-PMNV não foi informada, discutid
tida ou recebida de qualquer outro participante potenciall o
ou de fato da
licitação PREGÃO PRESENCIAL PARA
RA SRP nº 134-2019-PMNV, por qualquer meio ou por qualq
alquer pessoa.
que não tentou, por qualquer meio ou ppor qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
tro participante
potencial ou de fato da licitação PREGÃ
ÃO PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019-PMNV quanto
nto a participar
ou não da referida licitação.
entada para participar da PREGÃO PRESENCIAL PAR
ARA SRP nº
que o conteúdo da proposta apresent
0XX0/201X-PMNV não será, no todoo oou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou di
discutido com
qualquer outro participante potencial ouu dde fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019PMNV antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
que o conteúdo da proposta apresentada
da para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL PA
PARA SRP nº
134-2019-PMNV não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do órgão licitante ante
ntes da abertura oficial das propostas.
E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e in
informações
para firmá-la.
NOVA VIÇOSA, _____ de ___________
______ de 2019.
__________________________________
______________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
gal
Assinatura
Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas
itas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o tim
imbre da
empresa proponente.
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ANEXO X
PREGÃO PRE
RESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO N°134-2019.
MINUTA DA A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/______
Aos ___ dias do mês de _____________
___ do ano 2019, o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA,, com
co endereço à
Rua Prudente de Moraes, nº 10,, centro, NOVA VIÇOSA – BA, CEP __________
_______, CNPJ
__________________, isento de inscrição
ção estadual, e a empresa ____________________________,
__, estabelecida à
___________________________
bairro
_____________________, cidade
cid
de
________________________-UF,
inscrita no CNPJ-MF
sob o nº
________________________, Inscrição
ão Estadual nº __________________, neste ato repr
presentada por
____________________________, port
ortador da Carteira de Identidade nº _____________
____, CPF nº
________________, nos termos da Leii 88666/193, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de
2013, e das demais normas legais aplic
licáveis, conforme a classificação das propostas apresentad
tadas no Pregão
Presencial de Registro de Preços - SRP
RP nº 134-2019-PMNV, Ata de julgamento de Preços, ho
homologada em
_____ de _________________ de2019 pe
pelo Prefeito Municipal do Município de NOVA VIÇOSA – BA, Manoel
Costa Almeida, RESOLVEM registrarr oos preços apurados no PREGÃO PRESENCIAL PARA S
SISTEMADE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo ME
ENOR PREÇO POR LOTE, visando eventual e futuraa contratação
c
de
empresa para locação de Veículos, ônib
nibus e embarcações a serem utilizadas pelas diversas Sec
ecretarias deste
Município conforme especificações cons
nstantes neste Anexo I. Tendo sido o(s) referido(s) preço(s
o(s) oferecido(s)
pela empresa signatária, cuja proposta fo
fora classificada no primeiro lugar, por atender as exigência
cias editalícias e
apresentar o menor preço por item, media
diante as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Registrar os preços apurados no PREGÃ
GÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visan
sando eventual e futura contratação de empresa para locaçã
ção de Veículos,
ônibus e embarcações a serem utilizada
adas pelas diversas Secretarias deste Município conformee especificações
constantes neste Anexo I do Edital.Para
ra atendimento das necessidades do Município de NOVA V
VIÇOSA - BA,
nos termos do Edital, a saber:
INISTRAÇÃO
Lote 01 - Os veículos deste LOTE serãoo uutilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
E SECRETARIA MUNICIPAL DE VI
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Lote 02 – Os veículos deste LOTE ser
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE A
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
serão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE E
EDUCAÇÃO,
Lote 03 – Os veículos deste LOTE se
CULTURA E DESPORTOS.
Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão
ão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE.
ão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC
CAÇÃO.
Lote 05 – Os veículos deste LOTE serão
Lote 07 – Os veículos deste LOTE serão
ão utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE.
O serviço/equipamento será ex
executado/fornecido, conforme determinação / Ordem de Serviço da
1.
Secretaria Municipal de __________.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VA
ALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS
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1.
O prazo de validade da ata dee rregistro de preços não será superior a doze meses, incluíd
uídas eventuais
prorrogações, a contar da assinatura daa rrespectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.º
7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013.
2.
É vedado efetuar acréscimos nnos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
os, inclusive o
acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. Os contratos decorrentes da Ata de Reggistro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto
sto no art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
4. A CONTRATADA fica obrigada a ac
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários aos serviços,
os, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciall aatualizado do
contrato.
5. Os contratos decorrentes da Ata de Re
Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validad
dade da Ata de
Registro de Preços.
6. A vigência dos contratos decorrentes
es do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (d
(doze) meses,
podendo ser prorrogado, por iguais perí
eríodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Leii n
n.º 8.666/93,
quando a proposta continuar se mostrand
ando mais vantajosa para a Administração e mediante prévi
évia consulta à
CONTRATADA.
7. Durante o prazo de validade desta A
Ata de Registro de Preços o Município de NOVA VIÇOS
OSA não será
obrigada a firmar as contratações que dele
eles poderão advir, facultando-se a realização de licitação esp
específica para
a aquisição pretendida, respeitada a leg
legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro
stro de Preços,
assegurando-se ao beneficiário do regis
gistro preferência em igualdade de condições, não caben
endo direito à
indenização de qualquer espécie.
CLÁUSULA TERCEIRA
DA UTILIZ
IZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.
A presente Ata de Registro dee P
Preços poderá ser usada por órgãos participantes mediante
te lavratura do
respectivo contrato, desde que autorizada
da pelo Gestor da presente Ata no Município de NOVA VIÇO
ÇOSA.
2.
O preço unitário ofertado pelaa eempresa signatária da presente Ata de Registro de Preçoss é o constante
no item 2 da Cláusula Segunda desta
sta Ata, de acordo com a respectiva classificação no P
PREGÃO Nº
0XX0/201X-PMNV.
3.
Em cada fornecimento decorrent
ente desta Ata, será observado quanto ao preço, as cláusulas
las e condições
constantes do Edital do PREGÃO Nº 0X
0XX0/201X-PMNV, que a precedeu e integra o presente ins
instrumento de
compromisso, independente de transcrição
ção.
4.
A cada fornecimento, o preço uunitário a ser pago será o constante da proposta apresentad
tada, ratificada
nesta Ata, e somente poderá ser alteradoo nnos termos especificados do Edital do PREGÃO Nº 090/20
2018-PMNV.
CLÁUSULA QUARTA
DO LOCAL EXECUÇÃO E PRAZOS
1.
Os serviços, objeto da presente
te licitação, quando solicitados, serão prestados dentro do
om
município de
NOVA VIÇOSA-BA, incluindo seus distr
istritos, no endereço constante da solicitação/requisição.
2.
Para os órgãos ou entidades que
ue aderirem à Ata de Registro de Preços, o local de execução
ção e os prazos
para execução serão objeto de negociação
ção entre as partes e serão consignados em contrato a ser firm
firmado entre a
contratante e a contratada.
3.
Os Serviços/maquinas deverão se
ser prestados/fornecidos em quantitativos e prazos fixadoss n
nas
requisições encaminhadas ao licitante con
ontratado.
CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAM
AMENTO E REALINHAMENTO DE PREÇOS
5. DO PAGAMENTO:

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
46 de 58

1.1. O pagamento será efetuado de acord
rdo com a medição efetivamente utilizada pelas unidades fis
fiscalizadoras,
obedecidos aos limites e franquias estabel
belecidos.
sentar a(s) Nota(s) Fiscal(is), até o 5º(quinto) dia útill d
de cada mês,
1.2. A CONTRATADA deverá apresen
subseqüente à prestação dos serviços, às Unidades tomadoras dos serviços que será respo
ponsável pela
conferência da(s) mesma(s), mediant
nte a medição mensal dos quantitativos efetivamentee p
prestados sob
sua responsabilidade, que deverá liquidá
idá-las e encaminhá-las à Contabilidade para os devidos lan
lançamentos e
pagamento.
1.3.
O atraso na apresentação do fatu
aturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no reco
ecolhimento da
importância retida para o INSS com acréscimos legais, acarretará no repasse dos citados aacréscimos à
CONTRATADA.
1.4.
A cada prestação de serviços, o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, a contar da d
data do ateste
(recebimento definitivo) de faturas/notas
tas fiscais pelo órgão requisitante e de acordo com a prog
rogramação da
Secretaria Municipal de Finanças.
1.4.1. As notas fiscais deverão vir acom
ompanhadas mediante prévia comprovação de regularidade
de da empresa
perante o INSS, CNDT e FGTS.
O CONTRATANTE somente ef
efetuará o pagamento das faturas mediante a apresentação
od
das quitações
1.5.
legalmente exigíveis ou que venham a se
ser exigidas por leis relativas a todo e qualquer encargo que
ue se refira aos
serviços prestados, inclusive as contr
ntribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
tos municipais
correspondentes ao mês anterior à prestaç
tação de serviços.
1.6.
As Notas Fiscais/Fatura deverão
ão, obrigatoriamente, descrever o fornecimento e ao serem en
encaminhadas
para pagamento, acompanhar-se das respe
spectivas autorizações.
1.7.
Se a prestação dos serviços nã
não for efetuada conforme condições deste edital, o pagam
gamento ficará
suspenso até seu recebimento definitivo.
Em caso de irregularidade na em
emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento ser
será contado a
1.8.
partir de sua reapresentação devidamente
te regularizado.
Nenhum pagamento será efetuad
uado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualqu
quer obrigação
1.9.
financeira decorrente de penalidade ou ina
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento dee p
preços.
1.

DO REALINHAMENTO DE
EP
PREÇOS:

2.1.
Os realinhamentos de quaisquer
er valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato
ato, somente se
darão com a observância dos procedimen
entos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para
validade das propostas.
A cada pedido de revisão de pr
preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas
das do pedido,
2.2.
demonstrando novamente a composição
ão do novo preço, anexando documentos que comprovem
em os índices
reivindicados.
2.3.
Na análise do pedido de revisão,
ão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a ver
verificação dos
preços constantes dos demonstrativos qu
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentree empresas de
reconhecido, do mesmo produto/serviçoo oou similar, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de
pesquisa, utilizando-se, também, de índ
índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal
ral, devendo a
deliberação de deferimento ou indeferime
imento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa d
da escolha da
Administração no prazo de 5 (cinco) dias
as úteis para cada item.
CLÁUSULA SEXTA
DA AUTORIZAÇÃO PA
PARA AQUISIÇÃO E ADESÕES POR OUTROS ÓRGÃ
GÃOS
As aquisições só poderão ser efet
fetivadas após emissão do respectivo contato com base na pre
presente Ata
1.
de Registro de Preço.
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2.
As aquisições do objeto da ppresente Ata de Registro de Preços serão autorizadas,
s, conforme a
necessidade, pela Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias do Município de NOV
OVA VIÇOSA
/BA.
3.
As ADESÕES solicitadas por ou
outros órgãos à Ata de Registro de Preços, serão autorizadas
as pelo Chefe
do Executivo do Município de NOVA VI
VIÇOSA /BA.


CLÁUSULA SÉTIMA
DAS CON
ONDIÇÕES DOS VEÍCULOS E MAQUINAS
1.
Os Veículos/Maquinas Automoto
otores necessários para a prestação dos serviços deverão esta
star em ótimas
condições de utilização, devidamente eemplacados e com seguro total (se for o caso), e aind
inda estar em
conformidade com as normas vigentes do Código Brasileiro de Trânsito, observadas todas as dema
mais condições
constante do Edital – Anexo I – Especific
ficações Técnicas / Termo de Referência.
CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES
O fornecedor que descumprirr ttotal ou parcialmente o contrato celebrado com a CONT
NTRATANTE
1.
caracterizará inadimplência da adjudicatá
atária / contratada, aplicando-se as seguintes sanções, prevista
istas no art. 87
da Lei Federal nº8.666/93:
1.1. Advertência escrita–comunicação for
formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obr
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necess
ssárias
medidas de correção.
tes limites máximos:
1.2. Multa - deverá observar os seguintes
1.3 Multa no valor de 0,2% (Dois décimo
mos por cento) do valor da autorização de fornecimento, por
or dia de atraso
no cumprimento do fornecimento.
c)
Multa de 10% (dez por cento) so
sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a trinta
nta dias, com a
conseqüência rescisão do contrato.
1.3. Suspensão temporária de participaç
pação em licitação e impedimento de contratar com a Ad
Administração
Pública Municipal.
1.4. Declaração de inidoneidade para lici
icitar ou contratar com a administração Pública, enquanto pe
perdurarem os
motivos determinantes da punição ou at
até que seja promovida a reabilitação do fornecedor peran
rante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, qu
que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Ad
Administração
Pública Municipal pelos prejuízos resultan
ltantes de ação ou omissão do mesmo.
O valor da multa aplicada,
a, nos termos do item 1.2 desta cláusula, será retido dos
os pagamentos
2.
devidos pela Administração Pública Muni
unicipal ou cobrado judicialmente.
3.
As penalidades de advertênci
ncia e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação do
dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamentee nnomeada no contrato.
4.
As sanções previstas nos iten
tens 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumula
ulativamente à
prevista no item 1.2, assegurado o direito
ito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias
ias úteis.
5.
licitante que convocado dentr
ntro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata
ta de Registro
de Preços, deixar de entregar documen
entação exigida no edital, apresentar documentação falsa
sa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto,
to, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
ão do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer ddeclaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o dire
ireito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e de co
contratar com o Município de NOVA VIÇOSA , pelo prazo
zo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas
tas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais
ais cominações
legais.

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
48 de 58

6.
As penalidades por ventura
ra aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente re
registradas no
Cadastro de Fornecedores do Municípioo dde NOVA VIÇOSA/BA.
7.
As sanções previstas nesta Cl
Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla
la ddefesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias útei
teis a contar da
intimação do ato.
CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Após a publicação da Ata dee Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser so
solicitados os
1.
fornecimentos dentro do prazo de validad
ade do Registro, mediante formalização de contrato específic
fico.
Os licitantes que tenham seus pre
preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições
ões dispostas
2.
na Ata de Registro de Preços.
3.
Integram esta Ata, independente
nte de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 134-20
2019-PMNV e
seus Anexos, em especial o Termo dee Referência e a proposta da empresa ________________
____________,
classificada em 1º lugar para o objeto des
esta SRP.
4.
Para dirimir todas as questões de
decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
NOVA VIÇOSA - Estado da Bahia, exclu
cluído qualquer outro.

E, por assim se acharem justas, acordada
das e contratadas, as partes firmam o presente instrumento,
o, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtaa sseus efeitos legais.
BA, ______ de _______________ de 2019.
NOVA VIÇOSA - B

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOS
OSA/BA.
MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
NOME:____________________
_______
CPF:______________________
_______

CONTRATADA EMPRES
ESA
NOME DO REPRESENTA
TANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
NOME:____________
________________
CPF:______________
_______________
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ANEX
EXO XI – MINUTA DE CONTRATO
MINU
NUTA DE CONTRATO Nº ____ / 2019
CONTRATO que entre si celebram o Município
pio de NOVA
VIÇOSA – BA, com interveniência da Secretaria
ria Municipal
e a Empresa ________________________
VA VIÇOSA/BA, inscrito no CNPJ sob o nº__________
_____________,
De um lado, o MUNICÍPIO DE NOV
isento de inscrição estadual, com sedee nna Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhos I, Telefone.: (7
(73) 3208-1124,
Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-000, rep
representado neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal MAN
NOEL COSTA
ALMEIDA, doravante denominado CO
ONTRATANTE, e do outro lado a empresa __________
_____________,
pessoa jurídica de direito privado, insc
scrita no CNPJ sob o nº ______________, situada no en
endereço à Rua
__________________, nº _____, Bairro_
o___________, cidade ______________,
estado _____,
___
doravante
denominada
CONTRATAD
ADA,
neste
ato
representada
pelo
Sr.
_________________________,
profiss
issão
________________________, inscritoo no CPF sob o nº_______, residente e domiciliada n
no endereço
_____________________ nº _______,, bbairro ___________________, cidade ________________
______ estado
______, por acharem entre si, justo e ace
acertado o presente Contrato Administrativo, pelas cláusulas
las e condições
descritas no presente contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGAL
ALIDADE.
1.
O presente contrato administr
istrativo tem como base legal a Ata de Registro de Preços nº ____/2019,
originária do Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 134--2019-PMNV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54
541-2019, e ainda, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Comp
mplementar nº
123/2006, e pelas normas contidas no Ed
Edital do certame e seus Anexos, que são partes integrantess desta
d
avença,
independente de transcrição.
TO
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato as locações previstas no PREGÃO PRESENCIAL PARA
AS
SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MEN
NOR PREÇO POR LOTE, para eventual e futura contrataç
tação de empresa
para locação de Veículos, ônibus e emb
mbarcações a serem utilizadas pelas diversas Secretarias de
deste Município.
Pelas condições estabelecidas neste inst
instrumento, na Ata de Registro de Preço nº ______/2019
19, na Proposta
Comercial Final da Contratada, no Edital
ital do PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 134-2019-PMNV,, em
e especial no
Termo de Referencia, que são partes desta
sta avença independente de transcrição.
OR DO CONTRATO
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1.
As partes atribuem a este C
Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ _
___________
(_________), referente a_____ do munic
nicípio de NOVA VIÇOSA – BA, conforme necessidades
es e Ordens de
Serviços a serem emitidas pela Secretaria
ria Municipal de Administração.
2.
O valor definido nesta cláusula
la inclui todos os custos operacionais pela execução do
oo
objeto desse
contrato, tais como os tributos eventualm
almente devidos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciár
ários, fiscais e
comerciais incidentes, frete, bem como aas demais despesas diretas e indiretas,seguros em geral, reg
regulamentos e
posturas municipais, de modo a constituir
uir a única contraprestação pela execução do objeto deste Con
ontrato
MENTO E DO REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINAN
NCEIRO
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAM
1

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado de ac
acordo com a medição dos quantitativos mensais efetivamen
ente utilizados
1.1.
pela administração pública.
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1.2.
A CONTRATADA deverá apre
presentar a(s) Nota(s) Fiscal(is), até o 5º (quinto) dia útill d
de cada mês,
subsequente à prestação dos serviços, àss U
Unidades tomadoras dos serviços que será responsável pela
ela conferência
da(s) mesma(s), mediante a mediação meensal dos quantitativos efetivamente prestados sob sua respo
sponsabilidade,
que deverá liquidá-las e encaminhá-las à C
Contabilidade para os devidos lançamentos e pagamento.
O atraso na apresentação do fatu
aturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no reco
ecolhimento da
1.3.
importância retida para o INSS com acrés
réscimos legais, acarretará no repasse dos citados acréscimos
os à
CONTRATADA.
1.4.
A cada prestação de serviços, o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, a contar da d
data do ateste
(recebimento definitivo) de faturas/notas
tas fiscais pelo órgão requisitante e de acordo com a prog
rogramação da
Secretaria Municipal de Finanças.
1.4.1. As notas fiscais deverão vir acom
ompanhadas mediante prévia comprovação de regularidade
de da empresa
perante o INSS, CNDT e FGTS.
1.5.
O CONTRATANTE somente ef
efetuará o pagamento das faturas mediante a apresentação
od
das quitações
legalmente exigíveis ou que venham a se
ser exigidas por leis relativas a todo e qualquer encargo que
ue se refira aos
serviços prestados, inclusive as contr
ntribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
tos municipais
correspondentes ao mês anterior à prestaç
tação de serviços.
As Notas Fiscais/Fatura deverão
ão, obrigatoriamente, descrever o fornecimento e ao serem en
encaminhadas
1.6.
para pagamento, acompanhar-se das respe
spectivas autorizações.
1.7.
Se a prestação dos serviços nã
não for efetuada conforme condições deste edital, o pagam
gamento ficará
suspenso até seu recebimento definitivo.
1.8.
Em caso de irregularidade na em
emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
ser contado a
partir de sua reapresentação devidamente
te regularizado.
1.9.
Nenhum pagamento será efet
fetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
ção, qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
ere direito a
reajustamento de preços.
2.

DO REALINHAMENT
TO DE PREÇOS:

2.1.
O valor do presente
nte contrato será fixo e irreajustável até o final do período
od
de 12 (doze)
meses a partir da data da apresentação das propostas.
2.2.
Os realinhamentos
os de quaisquer valores na presente licitação, após a as
assinatura do
Contrato, somente se darão com a obs
observância dos procedimentos abaixo, observando-se ain
ainda, o prazo
estabelecido no Edital para validade dass ppropostas.
2.3.
A cada pedido dee re
revisão de preço deverá comprovar as alterações havidass e justificadas
do pedido, demonstrando novamente a ccomposição do novo preço, anexando documentos que co
comprovem os
índices reivindicados.
2.4.
A eventual autoriza
rização da revisão de preços será concedida após análise
ise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplará oos quantitativos remanescentes a partir da data do protocol
colo do pedido
no protocolo Geral do CONTRATANTE.
E.
2.5.
Na análise do pedido de revisão,
ão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a ver
verificação dos
preços constantes dos demonstrativos qu
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentree empresas de
reconhecido porte do mesmo produto/serv
erviço ou similar, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto
de pesquisa, utilizando-se, também, dee ííndices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal
ral, devendo a
deliberação de deferimento ou indeferime
imento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa d
da escolha da
Administração no prazo de 5 (cinco) dias
as úteis para cada item.
2.6.
Quaisquer tributos ou encargos
os legais criados, alterados ou extintos, bem como a superv
erveniência de
disposições legais, quando ocorridas apó
pós a data de apresentação da proposta, de comprovada repe
epercussão nos
preços contratados, implicarão a revisãoo ddestes para mais ou menos, conforme o caso.
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃ
ÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes doo presente Contrato serão suportadas, previamente em
empenhadas e
1.
processadas, por conta de verba própriaa ddo orçamento vigente, sob a seguinte rubrica:
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.
Se
Secretaria Municipal de Administração.
Se
Secretaria Municipal de Administração.
Ge
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Admin
inistração
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Re
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
12
1201
2.043
3390.39
00

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.
Se
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Público
icos.
Se
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Público
icos.
Ge
Gestão dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta Seletiva
va.
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Re
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
12
1201
2.039
3390.39
00

Executivo
tivo
Prefeitur
ura Municipal de Nova Viçosa.
Secretari
aria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Secretari
aria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Gestão da
das Atividades da Secretaria Viação, Obras e Serviços Pú
Públicos.
Outross S
Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recursos
sos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fu
Fundo Municipal de Educação
Ge
Gestão das Atividades Administrativas da Educação.
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Ed
Educação – MDE 25%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fu
Fundo Municipal de Educação
Ge
Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Ed
Educação – MDE 25%

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
S
Secretaria Municipal de Saúde.
F
Fundo Municipal de Saúde
M
Manutenção das Atividades do FMS
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
S
Saúde 15%

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
52 de 58

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Saúde
Fu
Fundo Municipal de Saúde
Ge
Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Sa
Saúde 15%
Tr
Transferência de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.050
3390.39.00
00

Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
Fu
Fundo Municipal de Ação Social
M
Manutenção das Atividades do FMAS
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Re
Recursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade

2
2
10
1001
2.051

Elemento
Fonte

3390.39.00
00
29

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade

2
2
10
1001
2.052

Elemento
Fonte

3390.39.00
00
29

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
S
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Socia
cial Básica
(C
(CRAS, SCFV)
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS
Exec
xecutivo
Pref
refeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
undo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Bloco de Proteção Social
al Básica
(CR
REAS, PAEFI)
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ransferência do FNAS
Ex
Executivo
Pr
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
Fu
Fundo Municipal de Ação Social
Ge
Gestão das Atividades do IGD - SUAS
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Re
Recursos Ordinários
Tr
Transferência do FNAS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família IGD - BF
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

E
Executivo
P
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
Se
Secretaria Municipal de Ação Social
F
Fundo Municipal de Ação Social
G
Gestão das Atividades do Bloco de Programas
O
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
R
Recursos Ordinários
T
Transferência do FNAS

exercício atual, nos exercícios seguintes as despesas correrã
erão à conta de
2.
Caso os serviços ultrapassem o ex
dotações orçamentárias próprias, co
consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa,, ficando o
CONTRATANTE obrigado a apresentar.
ar.
respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessi
ssidade, emitir
3.
No início de cada exercício a res
Nota de Empenho complementar, respeita
itada a mesma classificação orçamentária.
IA DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
4.
A vigência dos contratos decorren
entes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze)
(d
meses,
podendo ser prorrogado, por igual períod
odo, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666
666/93, quando
a proposta continuar se mostrando ma
mais vantajosa para a Administração e mediante prévia
via consulta à
CONTRATADA.
disposto no art.
5.
Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o dis
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.
ACONTRATADA fica obrigada
da a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acr
acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárioss aaos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
o valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL D
DE EXECUÇÃO E PRAZOS
1.

Os serviços, objeto do presente contrato
ato, quando solicitados, serão prestados dentro do município
ípio de NOVA
VIÇOSA, incluindo seus distritos, no end
ndereço constante da solicitação/requisição.

2.

Os Serviços deverão ser prestados em qua
uantitativos e prazos fixados nas requisições encaminhadass aao licitante
contratado.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGA
AÇÕES DA CONTRATADA

1.

A contratada deverá instalar no prazo má
máximo de 60 (sessenta) dias, escritório neste município, cu
cujo local será
definido pela administração em conjunto
to com a contratada;
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2.

Disponibilizar operadores e motoristas de
devidamente habilitados nas categorias exigidas pelo Código
igo de Trânsito
Brasileiro, assumindo integralmente a re
responsabilidade pela capacidade funcional e idoneidade m
moral de seus
empregados/cooperados ou prepostos,, bbem como quaisquer danos por eles ocasionados, send
ndo assim, de
exclusiva responsabilidade da CONTRAT
ATADA todo e qualquer encargo de natureza trabalhista, pre
previdenciária,
fiscal e comercial, resultante da execução
ão deste contrato.

3.

Responsabilizar-se por todas as despesas
sas decorrentes do uso de Veículos e ônibus e embarcaçõe
ções tais como
combustível,manutenção preventiva e co
corretiva, impostos, taxas, seguros, pneus, câmaras de ar, reforma ou
recuperação do bem e as respectivas m
mão-de-obra, não cabendo indenização, reembolso ou adi
diantamento à
CONTRATADA.

4.

Responsabilizar-se por qualquer infração
ção às leis de trânsito bem como pelos danos e prejuízos
os causados a
terceiros ou diretamente à Administração,
ão, decorrente de sua culpa ou dolo.

5.

Em caso de impedimento de quaisquer Ve
Veículos e ônibus e embarcações mediante vistoria, substituí
ituí-lo
imediatamente por outro da mesma espéci
écie e natureza.

6.

Colocar Veículos e ônibus e embarcaç
cações à disposição exclusiva do CONTRATANTE, em
m função das
necessidades por ela estabelecidas em term
termos de dias e horários, inclusive serviços extraordinários.

7.

Em caso de substituição temporária ouu ddefinitiva, por necessidade da CONTRATADA, os Veículo
ulos/Maquinas
Automotores deverão ser do mesmo tip
tipo e categoria em que foi contratado, sem prejuízos à eexecução dos
serviços.

8.

Assumir inteira responsabilidade pela exe
xecução dos serviços que lhe forem adjudicados.

9.

Apresentar os Veículos e ônibus e em
embarcações sempre em condições de conservação e fun
funcionamento
mecânico, instrumentos de painel, dee ssegurança, pintura e limpeza, bem como os condutore
res/operadores
trajando-se convenientemente, quando for o caso.

embarcações com disposição imediata para atendimento aoss ffaltosos, no
10. Manter reserva de Veículos e ônibus e em
prazo máximo de 02:00hs (duas horas).
11. Garantir a cada motorista / operador, naa eexecução dos serviços, o conjunto necessário de condições,
es, não só para
proteger a saúde, como para prevenir acid
cidentes do trabalho.
ir as obrigações estabelecidas na legislação específica dee acidentes de
12. Tomar todas as providências e assumir
trabalho, quando em ocorrências da espé
spécie forem vítimas os seus empregados / cooperados, no
o desempenho
dos serviços ou em conexão com eles, ain
ainda que verificadas em dependências do
CONTRATANTE.
13. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.2144 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante às exig
xigências de
Segurança e Medicina do Trabalho.
Manter, durante toda a execuçãoo ddo contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi
midas, todas as
14.
condições de habilitação e qualificação ex
exigidas na licitação.
15.

nibus e embarcações, seguro de acidentes para os motoristass / operadores
Garantir para cada Veículos e ônib

e passageiros, para danos materiais e pess
essoais.
em 14 implica em responsabilidade direta da contratada, na condição de
15.1. A falta dos seguros citados no item
principal responsável, pela cobertura dee iindenização individual para operadores, motoristas e passa
ssageiros, além
da cobertura de danos materiais e pessoais
ais de terceiros.
16.
O abastecimento (combustível)
l) dos Veículos e ônibus e embarcações será de inteira resp
sponsabilidade
da CONTRATADA.
Prefeitura e os
16.1. Excepcionalmente, os Veículos e ônibus e embarcações poderão ser abastecidos pela Pre
valores descontados mensalmente nas resp
espectivas medições.
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17.
Não permitir que motorista / ope
perador em serviço, faça uso de drogas e bebidas alcoólicas.
as. Na eventual
ocorrência destes fatos, tomar as devida
idas providências no sentido de coibir e encaminhar o func
ncionário para
tratamento, sem prejuízo da execução dos
os serviços.
Manter um plantão administrativ
tivo/operacional para solução das ocorrências e eventualidade
des que
18.
porventura registrarem.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕ
ÇÕES DO CONTRATANTE
1.
A Unidade responsável pelo serv
erviço ficará responsável pelo acompanhamento da execução
ão contratual e
fiscalização em conjunto com a Secretaria
ria Municipal a ela vinculada.
1.1. Indicar, por instrumento próprio, o no
nome do fiscal e a sua matrícula,encaminhando à CONTRAT
ATADA.
grante do presente contrato.
1.2. Cópia da indicação será parte integra
Solicitar a substituição, a qualq
alquer tempo, do motorista / operador que não desempenha
har a contento
2.
suas funções e dos Veículos/Maquinas Au
Automotores considerados fora das condições exigidas.
3.
Notificar a CONTRATADA, fix
fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades enc
encontradas
durante a execução do Contrato.
4.
Supervisionar o cumprimento da
das normas de segurança e medicina do trabalho.
UMENTOS INTEGRANTES
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUM
1.

Integram o presente Contrato, co
como se aqui estivessem transcritos:

dital do PP-SRP nº 134-2019-PMNV.
1.2. Anexo I–Termo de Referencia o edit
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - D
DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O pessoal que a CONTRATADA
DA empregar para a execução do objeto ora avençados não
ão terá relação
1.
de emprego com o CONTRATANTE e de
deste não poderá demandar quaisquer pagamentos.
2.
No caso de vir o CONTRATAN
ANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o rressarcirá de
toda e qualquer despesa que, em decorrên
rência disso, venha a desembolsar.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - D
1. O fornecedor que descumprir total ouu pparcialmente o contrato celebrado com a CONTRATANTE
TE caracterizará
inadimplência da adjudicatária / contratad
tada,aplicando-se as seguintes sanções, previstas no art. 87
7d
da Lei Federal
nº8.666/93:
edor sobre o
1.1. Advertência escrita–comunicaçãoo formal de desacordo quanto à conduta do forneced
descumprimento de contratos e outrass obrigações assumidas, e a determinação da adoção das
as necessárias
medidas de correção.
1.2. Multa–deverá observar os seguintes
es limites máximos:
a)

Multa no valor de 0,2% (Dois décimos po
por cento) do valor da autorização de fornecimento, por dia
ia de atraso no
cumprimento do fornecimento.

b)

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a trinta
ta dias, com a
conseqüência da rescisão do contrato.
1.3. Suspensão temporária de participação
ção em licitação e impedimento de contratar com a Administr
stração
Pública Municipal.
1.4. Declaração de inidoneidade para lici
icitar ou contratar com a administração Pública, enquanto pe
perdurarem os
motivos determinantes da punição ou at
até que seja promovida a reabilitação do fornecedor peran
rante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, qu
que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Ad
Administração
Pública Municipal pelos prejuízos resultan
ltantes de ação ou omissão do mesmo.
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – N
Nova Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 320
208-1124
P
Página
56 de 58

2.
O valor da multa aplicada, noss ttermos do item 1.2 desta cláusula, será retido dos pagameentos devidos
pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
3.
As penalidades de advertência
ia e multa serão aplicadas de oficio ou por provocação dos
do órgãos de
controle, pela autoridade expressamentee nnomeada no contrato

4.
As sanções previstas nos itenss 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumula
ulativamente à
prevista no item 1.2, assegurado o direito
ito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias
ias úteis.
5.
O descumprimento parciall ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes corresp
espondam, não
será considerado inadimplemento contra
tratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou dee força maior,
devidamente justificado e
6.
Comprovado. O caso fortuitto, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
jos efeitos não
eram possíveis evitar, ou impedir, nos term
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
As sanções previstas nesta cl
cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
7.
a gravidade da infração, facultada ampla
la ddefesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias útei
teis a contar da
intimação do ato.
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- D
1.
A CONTRATADA deverá mant
nter, durante a execução do Contrato, todas as condições dee habilitação e
qualificação necessárias e exigidas na lici
icitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
A RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA
A inexecução total ou parcial, de
deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
ar
77 a
1.
80 da Lei Federal n° 8.666/93.
2.
3.
Os casos de rescisão contratuall sserão formalmente motivados nos autos do processo, assegu
gurado o
contraditório e a ampla defesa.
3.

A rescisão deste Contrato poderá
erá ser:

3.1.
Determinada por ato unilaterall e escrito da Administração, nos casos enumerados nos inciso
isos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93
/93.
3.2.

Amigável, por acordo entre as pa
partes, desde que haja conveniência para a Administração.

3.3.

Judicial, nos termos da legislação
ção vigente sobre a matéria.

4.
A rescisão administrativa ouu aamigável será precedida de autorização escrita e fundament
entada da
autoridade competente.
5.
Na hipótese de rescisão de
determinada por ato unilateral e escrito da Administra
tração, ficarão
assegurados ao CONTRATANTE os ddireitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.66
.666/93 e suas
alterações.
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA
1.

as alterações.
Aplica-se a este Contrato e noss ccasos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8666/93 e suas
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO F
FORO
As partes elegem o foro da Com
omarca de NOVA VIÇOSA /BA, com renúncia de qualque
quer outro, por
1.
mais privilegiado que seja, para dirimir qu
qualquer questão contratual não resolvida administrativamen
ente.
E, por estarem assim ajustados, assinam
m o presente CONTRATO, em 03 (três) vias, de igual teor
or e forma, na
presença das testemunhas abaixo, que tam
ambém o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
ais efeitos.
NOVA VIÇOSA - BA, ______ de ______
____________ de 2019.

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOS
OSA/BA.
MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
NOME:____________________
_______
CPF:______________________
_______

CONTRATADA EMPRES
ESA
NOME DO REPRESENTA
TANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
NOME:____________
________________
CPF:______________
_______________
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