EDITAL
PREGÃO PRESENCIALPOR
R SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº134-2019.
PROCESSO
SO ADMINISTRATIVO nº.541-2019.

SRP nº 134-2019
Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL – S
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR
RL
LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 17/06/2019 àss 008h:30min.
Data e hora da Abertura: 17/06/2019 às 08h:30m
0min.
Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secreta
etaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social,
al, Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
cos.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA
A) DIAS, contados a partir da data de entrega dos envelopes
pes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala de li
licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova Viço
içosa-BA, situada à
Av. Oceânica, nº 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa - BA.
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, in
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº
13.761.531/0001-49, sediado na Avenida Oceân
ânica, n.º 2994, Bairro Abrolhos, Nova Viçosa/BA, atrav
ravés da pregoeira
designada pelo Decreto nº 389/2017e tendo em vi
vista o que consta no Processo Administrativo nº541/2019,
19, torna público a
quem interessar possa que no horário, data e local acima discriminado, realizará licitação processada como sistema
sis
de registro
de preços, na modalidade pregão, forma presencia
cial, do tipo menor preço por lote, conforme especificado
on
nos anexos deste
Edital.
Apresente licitação será regida por este edital,
l, pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipall n
nº.650-2018, Lei
Complementa n°123/2006, aplicando-se, subsidiar
iariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
al Nº 8.666/1993 e
suas alterações, e demais normas regulamentares
res, bem como, as cláusulas e condições especificadas ne
neste instrumento
convocatório, incluindo o disposto em seus anexos
os.
ABERTURA:28/05/2018, às 08h00min, no Setor
or de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, localiz
alizada na Avenida
Oceânica, n.º 2994, Bairro Abrolhos, Nova Viço
içosa/BA. Na hipótese de não haver expediente nesta data
ata, a abertura da
licitação ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente,
te, no mesmo horário e local.
Recebimento da proposta: Serão recebidas até o dia e horário disposto acima.
1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Pregão Presencial
ial o Registro de Preços para eventual e futura contratação
od
de empresa para
locação de Veículos, ônibus e embarcações a sere
rem utilizadas pelas diversas Secretarias deste Município,, co
conforme Termo
de Referência em anexo, conforme especificações
es cconstantes nos anexos deste edital:
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do certame todos os intere
teressados, pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinent
ente ao objeto da
provável contratação, que apresentar em propostaa e preencherem as condições de habilitação constantes deste
ste Edital.
2.2. Não poderão participar deste pregão:
2.2.1. Empresas que não atenderem às condiçõess ddeste Edital;
2.2.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução
dis
ou em
liquidação;
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2.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inid
nidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou in
indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por
or meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do
Município, enquanto perdurarem os motivos det
determinantes da punição. Igualmente não poderão particip
iciparas empresas
suspensas de licitar e contratar com o Município de Nova Viçosa/BA;
2.2.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam
jam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualque
quer que seja sua
forma de constituição;
2.2.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vin
vinculada ao Município de Nova Viçosa, bem assim a empr
presa da qual tal
servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnic
nico;
2.2.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;
2.2.7. As empresas interessadas que se encontre em processo de fusão, decisão ou de incorporação;
2.2.8. O autor do projeto básico ou executivo, pesso
ssoa física ou jurídica (obras e serviços)–art.9º,daLei8.666/93
/93;
2.2.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio,, re
responsável pela elaboração do projeto básico ou executiv
tivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ta oou detentor demais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsável técnico ou subcontrata
atado – art. 9º, da Lei 8.666/93;
2.2.10. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade
de contratante ou responsável pela licitação (art.9º, da Lei 8.6
.666/93);
as em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo
elo modo como é
2.2.11. É vedada a participação de cooperativas
usualmente executado no mercado em geral, houve
uver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem
como de pessoalidade e habitualidade. (Súmula 281 do TCU).
2.2.12. A observância das vedações agora elencad
adas, é de inteira responsabilidade da licitante, que por seu
ud
descumprimento,
sujeitar-se-á às penalidades administrativa, civil e ppenalmente cabíveis.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Representante da Licitante interessado em
m oferecer lances verbais deverá proceder ao credenciamen
ento no início da
sessão, ainda que interessado em um único lote/item
item.
ados os seguintes documentos:
3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentado
3.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o estat
tatuto social no qual estejam expressos seus poderes para ex
exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investid
tidura. Quando o Representante Legal, por força do instrum
umento legal, não
puder exercer a administração ou gerência indivi
ividualmente, tornar-se-á obrigatória à apresentação de Pro
rocuração de um
sócio para outro, conforme o subitem “3.2.2” abaix
aixo;
3.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuraçãoo ppor instrumento público ou particular com firma reconhe
hecida, conforme
Anexo II –Modelo de Procuração Credenciamento,
to, da qual constem poderes específicos para formular lances
es, complementar
proposta, negociar preço, interpor recursos ou res
ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, tra
transigir, desistir,
receber avisos e intimações, assinar declarações,
s, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Ac
Acompanhado do
correspondente documento, indicado no subitem“3
“3.2.1”, que comprove os poderes do mandante para a outorg
rga;
3.2.3. Documento oficial de identificação que conte
ntenha foto, do representante legal ou procurador.
3.3. Todos os documentos referentes ao credencia
ciamento deverão ser apresentados em cópias autenticadass p
por Tabelião de
Notas ou cópias simples acompanhadas do original
nal.
3.4. Cada representante somente poderá representa
tar uma única licitante.
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3.5. A ausência do credenciado na sessão somente
nte será permitida após autorização do Pregoeiro, sob pena
na de exclusão da
fase de lances.
3.6 No caso de microempresa ou empresa dee p
pequeno porte, deverá ser apresentada também a decl
eclaração de que
trata o Anexo IV – Declaração de microempr
presa ou empresa de pequeno porte; comprovante dee inscrição e de
situação cadastral da pessoa jurídica no Cadas
astro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e declaração
ão que comprove
sua condição de microempresa ou empresaa de pequeno porte, bem como declaração de que in
inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquad
adramento dessa situação, conforme VI, todos fora dos E
Envelopes nº.s 1
e 2.
3.6.1 As Microempresas – ME e as Empresass dde Pequeno Porte - EPP deverão apresentar a cópia do seu pedido de
enquadramento (Declaração de ME ou EPP) de
devidamente registrado no órgão competente conforme IN
IN/DNRC 103/07
ou Certidão Simplificada da Junta Comercial que
ue conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins das
as prerrogativas da
Lei Complementar 123/06.
3.7 A Declaração de Pleno Atendimento aos R
Requisitos de Habilitação deverá ser elaborada de acord
rdo com modelo
estabelecido no Anexo III – Declaração de plenoo aatendimento e deverá ser apresentada durante o credenciam
iamento, fora dos
Envelopes Nºs1 e 2.
3.8 Empresas que não quiserem ou não puderem pparticipar da sessão, credenciando representante, poderão
o eencaminhar três
envelopes fechados e indevassáveis, por via postal
tal ou por intermédio do protocolo diretamente na Comissão
ão Permanente de
Licitação (Setor de Pregão), os quais serão recebid
bidos para participar do processo licitatório, até o término do expediente do
dia útil anterior ao certame.
3.8.1 Os envelopes deverão conter: 1-Proposta;; e 2-Documentos de Habilitação e caso envie pelos correios
ios o envelope 3com Declaração de Pleno Atendimento das Cond
ondições do Edital, Declaração de Microempresa ou Empre
presa de Pequeno
Porte; comprovante de inscrição e de situação cada
adastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Ju
–CNPJ e
declaração que comprove sua condição de micro
croempresa ou empresa de pequeno porte, bem como dec
eclaração de que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao se
seu desenquadramento dessa situação, conforme anexo VI.
3.8.2 Ficam as referidas empresas, alertadas desde
de já, de que sua proposta será única, sendo as que optarem
m por este tipo de
competição no certame, não terão direito a parti
articipar na fase de lances ou de negociação, nem aos ben
benefícios da Lei
Complementar 123/2006, referentes a estas fases.
DA HABILITAÇÃO
4. DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E D
4.1 As declarações deverão ser assinadas sempree ppelo Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado,
o, desde que haja
poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO II
II–Modelo de procuração para credenciamento).
4.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos R
Requisitos de Habilitação deverá ser elaborada de acord
rdo com modelo
estabelecido no Anexo IV –Declaração de plenoo aatendimento e deverá ser apresentada fora dos Envelopess N
Nºs1 e2, exceto
no caso previsto no Item subitem 3.8.
4.3 No caso de microempresa ou empresa de peq
pequeno porte, deverá ser apresentada também a declaração
ão de que trata o
Anexo V –Declaração de microempresa ou empre
resa de pequeno porte, comprovante de inscrição e de situaç
uação cadastral da
pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Ju
Jurídica – CNPJ e declaração que comprove sua condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, bem como de que
ue inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu des
desenquadramento
dessa situação, todos fora dos Envelopes nºs1e2.
4.4 A proposta e os documentos para habilitaçã
ação deverão ser apresentados, separadamente, em envelop
lopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa o nom
nome da proponente e os seguintes dizeres:

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – Nova
va Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 3208-11
1124
3 de 52

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE “1” – PROPOSTA COMER
ERCIAL
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 134-22019
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PR
PROPONENTE

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE “2” – DOCUMENTAÇÃO
O DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 134-22019
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PR
PROPONENTE
4.5 A proposta deverá ser redigida em língua port
ortuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corren
ente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entre linhas e ser datada e assi
ssinada pelo Representante Legal ou pelo Procurador Creden
enciado.
4.6 Os documentos necessários à habilitação deve
verão ser apresentados devidamente autenticados por Tabeli
lião de Notas ou
cópia comum acompanhada do original para auten
tenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoi
poio. Em todos os
casos os originais deverão ser apresentados quando
do solicitados.
5.

DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 A proposta comercial poderá ser redigida,, cconforme o Anexo V–Proposta Comercial e deverá cont
nter os seguintes
elementos:
5.1.1Razão social ou denominação, número do CN
NPJ, endereço completo com indicação de telefone e “e-mai
ail”, se houver, e
deverá ser assinada por Representante Legal ou Pro
Procurador devidamente estabelecido;
5.1.2Número do Pregão Presencial/SRP;
5.1.3Descrição do objeto e das quantidades solicita
itadas na presente licitação em conformidade com o Anexo I;
5.1.4Valor unitário e total, conforme exemplificado
ado no Anexo V–Proposta Comercial;
5.1.4.1 A Licitante deve calcular no preço todos os custos relacionados ao fornecimento do objeto, como por
or exemplo, fretes
ou materiais, equipamentos, escala de funcionários
ios, Etc.;
5.1.4.2 Nos preços propostos deverão estar inclu
cluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
mo por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todass aas despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecim
cimento do objeto
da presente licitação;
xo e irreajustável, durante a validade da proposta e contrato;
5.1.4.3 Declaração de que o preço cotado será fixo
5.1.5 Indicação expressa do responsável legal que terá a incumbência de assinar o Contrato, bem como qu
qualificação, RG
(com órgão expedidor) e CPF. Esta indicação ocorr
orrerá sem prejuízo de eventuais comprovações de poderes.
5.2 A proposta em desacordo com o Edital e Anexo
exos será desclassificada.
5.3 Não será admitida proposta parcial dos quantita
titativos constantes no Anexo V–Proposta Comercial.
5.4 Deverá o licitante vencedor apresentar novaa proposta escrita do novo valor adjudicado, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.
5.5 A administração pública poderá solicitar a C
COMPOSIÇÃO de todos os CUSTOS UNITÁRIO afinss d
de comprovar a
viabilidade economia e segurança contratual. Cas
aso seja comprovada pela equipe técnica Municipal sua inv
inviabilidade será
desclassificada a proposta comercial.
Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – Nova
va Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 3208-11
1124
4 de 52

6. DA HABILITAÇÃO
6.1 Para fins de habilitação a proponente deverá
erá apresentar, no Envelope n. 02, sob pena de inabilitaçã
ação, os seguintes
documentos:
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)Registro comercial, no caso de empresário indivi
ividual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e atualizado perante a Junt
nta Comercial do
Estado da Bahia - JUCEB, em se tratando de soc
sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações,, ac
acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores e dde todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empr
presa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo
lo óórgão competente, quando a atividade assim o exigir.
II - REGULARIDADE FISCAL E TRABALH
LHISTA:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional dee P
Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribui
uintes municipal, se houver, relativo às e de do licitante, pe
pertinente ao seu
ramo de atividade;
c)

Prova de regularidade com a Fazenda Fede
deral (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribu
ibuições Federais,
emitida pela Secretaria da Receita Federa l––SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela
pe Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN);

d) Prova de regularidade para com as Fazenda
das Estadual (Tributária e não tributária, quando o estado sede
s
do licitante
tiver os dois tipos) e Municipal do domicílio
lio do licitante.
d.1) Caso a empresa atue, comprovadamente (c
(cartão do CNPJ ou FIC),apenas no ramo de prestação dee serviços, ficará
desobrigada de apresentar certidão negativa de dé
débito estadual;
e)

Prova de regularidade para com a Seguridad
dade Social (INSS) e para com o Fundo de Garantia por Tem
empo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular noo ccumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f)

Prova de regularidade e inexistência de déb
ébitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
nte a apresentação
de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Tr
Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao).

rgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empr
presa;
g) Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgã
II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANC
CEIRA:
a)
Balanço Patrimonial (BP) e demonstraçõe
ções contábeis do último exercício social (DRE), já exigívei
veis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situação fi
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanc
ncetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índice
ices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) me
meses da data da
apresentação da proposta:
a.1) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidass ppela Lei n º6.404/1976 e SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Bal
alanço
patrimonial e as demonstrações contábeis do último
imo exercício social devem ser apresentados:
a.1.1) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demoonstração do Resultado do Exercício (DRE), extraídas d
do Livro Diário,
acompanhado da prova de registro na Junta Come
mercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancelada Junta
ta Comercial), que
deverão conter indicação do número das páginas;
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a.1.2) Termo de Abertura e Termo de Encerram
mento do Livro Diário, contendo no mínimo os dados da em
empresa, tais como
número do Livro Diário e do NIRE, datas e quantid
tidades de páginas, acompanhado da prova de registro na Junta
Jun Comercial ou
Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancelada Junta Comercial). Obs: Registro no cartório será somente para
ra empresas cujo a
natureza jurídica é Sociedade Civil.
a.1.3) Assinatura do Contador e do titular ouu representante legal da Entidade no Termo de Aberturaa e Encerramento,
Balanço Patrimonial e a DRE;
ssional Contador expedida pelo Conselho Regional de C
Contabilidade. (a
a.1.4) Certificado de Regularidade do Profissi
utilizada para registrar o Livro Diário na Junta
ta Comercial ou uma específica para participar de licitação
ção com prazo de
validade vigente);
a.2) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regida
idas pela Lei nº 6.404/1976, deverão as demonstraçõess ccontábeis serem
apresentadas também com as seguintes formalidade
ades:
a.2.1) Comprova de publicação na imprensa oficia
cial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme
rme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia; ou
a.2.2) Com prova de publicação em jornal de gra
rande circulação editado na localidade em que esteja situada
ada também a sede
da companhia;
a.3) Para as PROPONENTES que fazem escritu
rituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração
ção Digital–SPED,
deverão apresentar o comprovante de envio do regi
egistro do arquivo eletrônico do SPED CONTÁBIL para a Ju
Junta Comercial.
a.4) Para demonstrar a boa situação financeira,, a empresa licitante deverá apresentar resultado demonstrati
ativo de resultados
igual ou maior do que 1 (um), nos ÍNDICES DE
EL
LIQUIDEZ GERAL - ILG, ÍNDICE DE LIQUIDEZ COR
RRENTE - ILC E
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG,
G, que serão calculados Através das fórmulas abaixo, as qua
quais deverão estar
aplicadas em memorial de cálculos, assinado por
or Contador, devidamente habilitado e registrado no Conse
selho Regional de
Contabilidade e juntado ao Balanço.
Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superio
rior a 1,00 (um)
ILG

= Ativo Circulante + Re
Realizável à Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou supe
perior a 1,00 (um)
ILC

=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou
u iinferior a 0,50 (zero vírgula cinquenta)
IEG

= Passivo Circulante + Exigívell à Longo Prazo
Ativo Total

ILG=(AC+RLP)/(PC+EL
P)
ISG= AT/(PC+ELP)
ILC= AC/P
One:
AC–Ativo Circulante;
PC–Passivo Circulante; AT –Ativo
Total;
RLP–Realizável a Longo Prazo; ELP–Exi
xigível
a Longo Prazo;
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Obs.:1) A licitante que apresentar em se
seu Balanço resultado menor do que 1 (um) em qualqu
lquer dos índices
acima fica obrigada a comprovar, na data
ta dde apresentação da documentação, possuir o total do Patri
atrimônio Líquido
mínimo correspondente a 10% (dez por cent
ento) do valor total estimado para a contratação.
Obs.:2) Quando se tratar de empresa consti
stituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o Balan
lanço de Abertura
devidamente registrado na Junta Comercial
ial do Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro
oD
Diário.
b)
Certidão negativa de falência ouu cconcordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
e, expedida até 90
(noventa) dias antes da data de apresentação
ção dos documentos de habilitação e propostas.
c)
Certidão de título e protesto, qua
quando a validade não constar do próprio instrumento, fica
ca estabelecido por
esta Comissão Permanente de Licitação o pr
prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de expedição;
d)
Certidão Negativa de Falência e R
Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor judicial do foro da sede da
pessoa jurídica com emissão de no máximoo 30 (trinta) dias anteriores à data da apresentação da propos
osta.

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)

Atestado de Capacidade Técnica, com
omprovação de capacidade técnica para fornecimento do ob
objeto, compatível
em características, quantidades e prazos
zos com o objeto da licitação, mediante apresentação de no
o mínimo 01 (um)
atestado de desempenho anterior, igua
ual ou superior a demanda apresentada neste edital, forne
necido por pessoa
jurídica de direito público ou privado,
o, onde constem razão social do órgão ou empresa emitente
nte, razão social e
número do CNPJ/MF da empresa licit
icitante, local, data, nome e assinatura do representante leg
legal do órgão ou
empresa emitente, que comprovará a ccapacidade técnica para atendimento ao objeto da present
ente licitação, com
indicação do atendimento, cumprimento
to de prazos e demais condições de execução do contrato.

b)

Os atestados deverão ser apresentados
os constando as seguintes informações da emitente: papell ttimbrado, CNPJ,
endereço, telefone, data de emissão, nom
ome e cargo/função de quem assina o documento, bem como
mo conter objeto e
período da contratação.

c)

Certidão de Registro/Quitação da emp
mpresa licitante e do responsável técnico (Administradorr) que atuará na
execução dos serviços para com o Co
Conselho Regional Administração – CRA/BA. Em se trata
atando de empresa
sediada em outra jurisdição, a referida ddocumentação deverá encontrar-se visada pelo CRA/BA.

d)

Comprovação de o licitante possuir em seu quadro societário ou permanente, profissional de ní
nível superior em
Administração, reconhecido pela entida
dade competente (Conselho Federal e/ou Regional de Admin
inistração (CRA),
nos termos da Lei 4.769 de 09 de setem
tembro de 1995 e suas alterações e Resolução Normativa CF
CFA 337 de 04 de
dezembro de 2006 e alterações posterior
iores.

e)

Caso o responsável técnico da licitante
te junto ao CRA não integre o seu quadro societário, a com
mprovação do seu
vínculo com a mesma dar-se-á mediante
nte a apresentação da Carteira de Trabalho, pertinente à folh
olha da contratação
do profissional pela empresa licitante
te oou Contrato de Prestação de Serviços devidamente regis
gistrado pelo CRA
acompanhado do ATESTADO DE R
RESPONSABILIDADE TÉCNICA emitida por este ó
órgão, conforme
Resolução Normativa CFA 337.

f)

Atestado de Capacidade Técnica Profis
fissional em nome do responsável técnico (Administrador)
r) chancelado pelo
CRA suficiente para comprovar o satis
tisfatório desempenho do mesmo em atividade pertinentee e compatível em
características com o objeto da licitação
ão devidamente acompanhada com a Certidão de RCA válida
ida.

g)

Declaração de que recebeu os document
entos e de que tomou conhecimento de todas as informações
es e das condições
para o cumprimento das obrigações obje
bjeto da licitação.

h)

ação mínima de 10% (dez por cento) da Frota Própria, compr
provada através de
A empresa deverá apresentar uma relaçã
CRLV dos veículos, e Nota Fiscais dos Equipamentos em Nome da licitante e/ou uma declaraçã
ação que caso seja
declarada vencedora do certame TERÁ
Á um prazo de 05 (cinco) dias úteis, afins de dispor os CRLV
LV e Notas Fiscais
da frota e equipamentos para vistoria e ccomprovação da operacionalização dos serviços.
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i)

Apresentar o Programa de Controle Mé
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO vigente, em confo
nformidade com a
NR7-Portaria N.24 do Ministério do Tr
Trabalho do Brasil, publicada em 29/12/1994 e/ou uma decl
eclaração que caso
seja declarada vencedora do certame TE
TERÁ um prazo de 05 (cinco) dias úteis, afins de dispor para
ra comprovação.

j)

Apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, vigente, em conformidade co
com a Lei Federal
n° 6.514/77 c/c Portaria n°3.214/78 do Ministério do Trabalho do Brasil e/ou uma declaraçã
ção que caso seja
declarada vencedora do certame TERÁ
Á uum prazo de 05 (cinco) dias úteis, afins de dispor para com
mprovação.
visite o(s) local(is) onde serão prestados os serviços, até o d
dia útil anterior a
Obs: Recomenda-se que a Licitante vis
abertura das propostas, para inteirar-se
se de todos os aspectos referentes à sua execução. Paraa todos
t
os efeitos,
considerar-se-á que a Licitante tem plen
leno conhecimento da natureza dos serviços, das condições qu
que possam afetar
sua execução. Não poderá a Licitantee aalegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou inform
rmações sobre o(s)
local(is) e as condições pertinentes ao ob
objeto do contrato.

V – DECLARAÇÕES.
a)
b)

Declaração, observadas as penalidades
es cabíveis, de não superveniência de fato impeditivo da hab
abilitação.
Declaração da licitante de que não pos
possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
os de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigosoo ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trab
rabalho, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do in
inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

c)

Declaração de compromisso e idoneid
eidade, elaborada em ofício próprio e subscrito pelo Represe
sentante Legal da
Licitante ou Procurador credenciado,
do, desde que existam poderes outorgados na Procuração,
o, assegurando a
inexistência de impedimento legal para
ara licitar ou contratar com a Administração Pública.

d)

Declaração de elaboração independen
ente de proposta, Anexo IX;

e)

Quando se tratar de microempresa
esas e empresas de pequeno porte, no que se refere à regula
ularidade fiscal e
trabalhista, será adotado o estabele
elecido nos artigos 42 e 43 da LC n. º 123/2006.

f)

Os documentos de habilitação de
deverão ser apresentados em 01 (uma) via, no original
nal ou em cópia
autenticada, em papel timbrado ddo licitante ou com carimbo de identificação, rubricado
dos e numerados
seqüencialmente, da primeira à últim
ltima folha, de modo a refletir o seu número exato.

g)

Serão aceitas certidões positivas
as, com efeito de negativo e certidões positivas que noticiem
no
que os
débitos certificados estão garantid
tidos ou com sua exigibilidade suspensa.

h)

Havendo alguma restrição na comp
mprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegur
urado o prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, prorrogávei
veis por mais 5 (cinco),cujo termo inicial corresponderá ao m
momento em que
a Licitante for declarada vencedo
dora do certame, para a regularização da documentação,
o, Pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão
são de eventuais certidões negativas ou positivas com Efe
feito de certidão
negativa;

i)

Para fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementa
ntar n.º 147/2014,
as microempresas (ME´s) e empres
resas de pequeno porte (EPP´s), deverão apresentar toda a documentação
listada na parte deste edital identifica
icada como DA HABILITAÇÃO, mesmo que apresentem alg
alguma restrição;

VI - OUTROS DOCUMENTOS:
ĂͿ

ĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞWƌŽƚĞƐƚŽĚĞdşƚƵůŽƐĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞǆƉĞĚŝĚĂ
ĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞWƌŽƚĞƐƚŽĚĞdşƚƵůŽƐĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĐşǀĞůĚŽĚŽŵŝĐşůŝŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƉĞůŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĐşǀĞůĚŽĚŽŵŝĐşůŝŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĐŽŵǀĂůŝĚĂĚĞŶĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͖
ĐŽŵǀĂůŝĚĂĚĞŶĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͖

ďͿ

ĞƌƚŝĚĆŽĚĞ/ŵƉƌŽďŝĚĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞ/ŶĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ:ƵƐƚŝĕĂ͖
ĞƌƚŝĚĆŽĚĞ/ŵƉƌŽďŝĚĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞ/ŶĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ:ƵƐƚŝĕĂ͖

ĐͿ

ĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞWƌŽĐĞƐƐŽĞŵŝƚŝĚŽƉĞůŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶ
ĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞWƌŽĐĞƐƐŽĞŵŝƚŝĚŽƉĞůŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚĂhŶŝĆŽ͖
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ĚͿ

ĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞ>ŝĐŝƚĂŶƚĞƐ/E/NEK^
/E/NEK^ĞŵŝƚŝĚŽƉĞůŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚĂhŶŝĆŽ͖

ĞͿ

ĂĚĂƐƚƌŽĚĞŵƉƌĞƐĂƐ/ŶŝĚƀŶĞĂƐĞ^ƵƐƉĞŶƐĂƐƉĂƌĂůŝĐŝƚĂƌĞŵŝƚŝĚŽŶŽWŽƌƚĂůdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĚŽ'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂů
ĂĚĂƐƚƌŽĚĞŵƉƌĞƐĂƐ/ŶŝĚƀŶĞĂƐĞ^ƵƐƉĞŶƐĂƐƉĂƌĂůŝĐŝƚĂƌĞŵŝƚŝĚŽŶŽWŽƌƚĂůdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĚŽ'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂůʹ
/^͘

7.

DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO
ÃO EDO JULGAMENTO

7.1

DO CREDENCIAMENTO

7.1.1

No horário e local, indicados no pre
preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregã
egão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessad
sados em participar da fase de lances.

7.1.2

Após os respectivos credenciamentos
tos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão ao Pregoe
oeiro ou à Equipe
de Apoio a Declaração de Pleno Ate
Atendimento, a Declaração de Microempresa o Empresa de Pequeno Porte,
comprovante de inscrição e de situaç
ação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pe
Pessoa Jurídica –
CNPJ e declaração que comprove su
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
rte, bem como de
que inexistem fatos supervenientess que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação
o e em envelopes
separados, a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.

7.2. FASE DE CLASSIFICAÇÃO
7.2.1 Aberto o primeiro envelope de proposta
sta comercial, estará encerrado o credenciamento e não serã
rão aceitos novos
licitantes;
ções estabelecidas
7.2.2 A análise das propostas pelo Pregoeiroo e Equipe de Apoio visará ao atendimento das condiçõe
neste Edital e seus anexos, sendo des
esclassificadas as propostas:
a)

Em desacordo com o Edital e seuss A
Anexos;

b) Que contiverem valores condiciona
onado a prazos, vantagens de qualquer natureza ou desconto
tos não previstos
neste pregão, inclusive financiamen
entos subsidiados ou a fundo perdido;
c)

Que forem omissas, vagas, apresen
entar em irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o ju
julgamento, bem
como as que apresentar em preçoss oou vantagens baseados nas ofertas de outras licitantes.

d) Que após encerrada a etapa de lanc
ances, apresentem valores superiores aos estimados pelo Órg
rgão Demandante
ou manifestamente inexeqüíveis,, as
assim considerados aqueles irrisórios ou de valor zero ou
uq
que não venham
ater sua viabilidade demonstradaa através de documentação que comprove que o custo do
dos insumos são
coerentes com os de mercado.
e)
7.2.3

Cujo objeto não atenda as especific
ficações técnicas mínimas e demais características;
Não haverá desclassificação por erro
rros formais (sanáveis), que não impliquem na mudança do
oq
que se pretende
contratar nem no valor ofertado.

7.3. FASE DE LANCES
7.3.1As propostas classificadas serão selecionada
das para a etapa de lances, com observância dos seguintes cri
critérios:
àquela;
7.3.1.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àqu
7.3.1.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preçoss nna condição definida no subitem“7.3.1.1”,serão selecionada
adas As propostas
que apresentaremos menores preços, até o máxim
imo de 3 (três) preços.
7.3.1.3 No caso de empate nos preços, serão ad
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
nte do número de
Licitantes;
7.3.2Para efeito de seleção será considerado o va
valor total de cada item.
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7.3.3A Pregoeira convidará individualmente oss aautores das propostas selecionadas a formular lances de forma
for
seqüencial,
a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor;
7.3.3.1 Em caso de empate, será observado o aart 3º, §2º, da Lei 8.666/93. Finalmente, na persistênciaa do
d empate, será
decidido por meio de sorteio;
elação aos demais
7.3.3.2 A Licitante sorteada em primeiro lugarr ppoderá escolher a posição não ordenação de lances em rela
empatados, e assim sucessivamente até a definiçã
ição completa da ordem de lances;
7.3.4 Os lances deverão ser formulados em valore
ores distintos e decrescentes e inferiores à proposta de menor
or preço.
7.3.5 Não haverá, inicialmente, redução mínima
ima entre lances, sendo facultado ao pregoeiro a instituição
ão da mesma, no
decorrer da seção de lances, caso seja verificad
ada a possibilidade de se postergar a seção sem que as red
eduções ofertadas
tragam benefícios à administração pública;
7.3.6 A etapa de lances será considerada encer
cerrada quando os participantes dessa etapa declinarem da formulação de
lances; restando apenas o participante detentor do menor lance;
7.3.7 Encerrada a etapa de lances, as propostass sselecionadas e não selecionadas serão classificadas em orde
rdem crescente de
valor, considerando-se para as selecionadas o últi
último preço ofertado;
7.4. NEGOCIAÇÃO
7.4.1 A Pregoeira poderá negociar com o autor da ofertado menor lance com vistas à redução do preço;
7.4.2 Após a negociação, se houver, a Pregoeiraa examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente
m
a
respeito;
ada pela Secretaria
7.4.3 A aceitabilidade será aferida a partir doss preços de mercado, apurados mediante pesquisa realizada
Municipal de Viação e Obras Públicas - SVOSP,
P, que está juntado aos autos;
7.5. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA
SAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
7.5.1 O presente edital concede tratamentoo d
diferenciado e favorecido às microempresas e empresa
esas de pequeno
porte, aplicando-se os dispositivos legais pr
previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos merc
ercados) da Lei
Complementar Nº 123/2006 e alterações.
7.5.2. Será assegurada, com o critério de desem
sempate, preferência de contratação para as microempresas
as e empresas de
pequeno porte.
7.5.2.1 Entende-se porem patê aquelas situaçõe
ões em que as propostas apresentadas pelas microempresas
sas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
or cento) superiores à proposta melhor classificada.
7.5.2.2 Para efeito do disposto no subitem7.5.2,, oocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I–a microempresa ou empresa de pequeno porte m
melhor classificada poderá apresentar o lance derradeiro,, com
co proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do cer
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o obje
bjeto licitado;
II–não ocorrendo a contratação da microempresa
sa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste
ste subitem, serão
convocadas as remanescentes que por ventura see eenquadrem na hipótese do sub item 7.5.2.1,na ordem classif
ssificatória, para o
exercício do mesmo direito;
7.5.2.3 Na hipótese da não-contratação nos termos
os previstos no subitem 7.5.2.2 deste edital, o objeto licitado
o será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora doo ccertame.
7.5.2.4 disposto no subitem 7.5.2.2 se aplicará qua
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada po
por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
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7.5.2.5 microempresa ou empresa de pequeno por
porte, no caso do empate previsto no item 7.5.2 mais bem cclassificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo
azo máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos
os lances de todos
os itens, sob pena de preclusão.
7.6. FASE DE HABILITAÇÃO
7.6.1 Encerrada a fase de classificação e negocia
ciação, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da
proposta melhor classificada;
gularidades nos documentos de habilitação poderão ser san
anadas na Sessão
7.6.2 Eventuais falhas, omissões ou outras irregu
Pública de processamento do Pregão, até a decisã
isão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efe
fetuada por meio
eletrônico hábil de informações;
ualquer documento de habilitação falso ou inválido ensejará
rá sua inabilitação
7.6.3 A apresentação por parte da licitante de qual
no certame, sempre juízo da aplicação das sanções
es administrativas e penais cabíveis.
7.6.4 A licitante se obriga a comunicar à Comis
issão, imediatamente após sua ocorrência, qualquer fato o
ou circunstância
superveniente que altere suas condições de habili
ilitação, ao que se sujeita, se omissa nesse dever, além da inabilitação do
certame e à aplicação das sanções cabíveis.
erem completos e corretos, ou contrariar em qualquer Disposi
ositivo deste Edital
7.6.5 Se os documentos de habilitação não estivere
e seus Anexos, a comissão considerará a licitantee in
inabilitada.
7.6.6 A verificação será certificada pelo Pregoeiro
iro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíve
íveis de obtenção
por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidam
amente justificada;
no momento da
7.6.7 A Administração não se responsabilizaráá pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos n
verificação. Em caso de indisponibilidade de verifi
rificação dos documentos apresentados, será realizada nova co
consulta antes da
contratação, assegurada vista aos autos após a verif
rificação, a todos os interessados;
7.6.8 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante será habilita
litada e declarada
vencedora do certame.
ra a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de
d menor preço,
7.6.9 Se a Licitante desatender as exigências para
retornando-se aos subitens “7.4” e seguintes, e aassim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceit
eitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que ser
será declarado vencedor.
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 Ao final da sessão, a Licitante que quiser reco
correr deverá manifestar imediata e motivadamente a sua int
intenção, abrindose então o prazo de 3 (três) dias corridos para apre
resentação de memoriais, ficando as demais Licitantes desde
de logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do rec
recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 A ausência de manifestação imediata e mot
otivada da Licitante importará na decadência do direito
to de recurso, na
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
iro à Licitante vencedora e o encaminhamento do process
sso à Autoridade
Competente para a homologação;
8.2.1Não serão aceitos manifestações de recursoss in
infundadas, por mera insatisfação e com fins procrastinatóri
órios.
8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá re
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidament
ente informado à
Autoridade Competente;
8.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seuu aacolhimento importará a invalidação apenas dos atos iinsuscetíveis de
aproveitamento;
dade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudica
icará o objeto do
8.5 Decidido o recurso e constatada a regularidad
certame à Licitante vencedora e homologará o proc
rocedimento;
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8.6 Na hipótese de provimento do recurso, os atos
os vválidos serão aproveitados;
8.7 As Licitantes deverão acompanhar todass as publicações referentes a este Edital através do ssítio eletrônico:
http://www.novavicosa.ba.gov.br/diarioOficial.
9. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A presente licitação visa o registro de preços pa
para aquisições parceladas, nos termos do artigo 15 do Decre
creto Municipal
n.° 650/2018.
9.3 A Secretaria Municipal de Administração serão
rão órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços requerida
ida pela Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas, não havend
ndo nenhum outro participante;
9.4Os quantitativos da proposta preço deverão aten
tender ao menos à previsão de consumo do Termo de Referê
rência – Anexo I e
do Objeto – Anexo II, não sendo admitida cotação
ão inferior.
9.5 Apesar das quantidades estimadas no Termo de Referência – Anexo I, e definidas no Objeto – Anexo II,
I, o
os pedidos serão
feitos ao longo da vigência da Ata de Registro de Preço, de acordo com o interesse da administração públic
lica, não havendo
quantidade mínima nem obrigatoriedade de combin
binação de itens.
9.6 Findo o processo licitatório, a Administraçãoo nnão terá obrigatoriedade em contratar.
10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Após a adjudicação e a homologação, os pre
preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cujaa m
minuta constitui
o Anexo IV deste Edital.
10.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo dee 005 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento daa ccomunicação da
Secretaria Municipal de Administração, para assin
ssinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de sujeitar-se
se às penalidades
previstas neste Edital.
10.3. A vigência da Ata de Registro de Preços será
erá de12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicaç
cação das Atas de
Registro de Preços deste processo licitatório.
10.4. O órgão gerenciado da Ata de Registro dee P
Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação o da prática dos
preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro
Documento comprobatório dos preços de mercado.
do.
10.5. Nos termos do §2° do Artigo 15 da Lei 866
666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Secretari
aria Municipal de
Administração, trimestralmente, no Diário Oficial
ial do Estado e Diário Oficial dos Municípios, a Ata de Reg
egistro de Preços
atualizada contendo todos os valores unitários refer
ferentes a este Pregão.
10.6. Quando os primeiros classificados estiverem
em impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto
jeto (devidamente
justificado e aceito pela Administração), as licita
itantes remanescentes poderão ser chamadas para prestarr o fornecimento,
desde que o preço registrado encontre-se dentro do
dos praticados no mercado.
10.7. Caso os preços dos licitantes remanescente
ntes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesm
smos poderão ser
negociados (reduzidos). Caso os preços venham
m a ser negociados, os mesmos serão novamente registra
trados em Ata e
publicados conforme item 9.5 deste Edital.
10.8 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Pre
reços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração
ão que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta
ta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada
ada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regra
gras estabelecidas no Decreto Municipal nº 032 de 2017, e n
na Lei nº 8.666,
de1993.
10.9 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata dee R
Registro de Preços, observadas as condições nela estabeleccidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento ou prestação do fornecimento, independentemente dos quantitativos regis
gistrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obri
brigações anteriormente assumidas.
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10.10 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão
ão ou entidade, a
100%(cem por cento) dos quantitativos registrados
os na Ata de Registro de Preços.
10.11 As adesões à ata de registro de preços sã
são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
ivo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgã
rgão gerenciador e órgãos participantes, independente do núm
número de órgãos
não participantes que eventualmente aderirem.
11. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 A contratação de corrente desta licitação será
rá formalizada mediante termo específico.
11.2 Se, por ocasião da formalização do contrato,
to, as certidões de regularidade fiscal estiverem com os praz
razos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos au
autos do processo
a regularidade e anexando os documentos pass
assíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidad
ade devidamente
justificada.
etrônico hábil de informações, o Adjudicatário será notificado
ado para, no prazo
11.3 Se não for possível atualizá-las por meio eletr
de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situaçãoo dde regularidade, mediante a apresentação das certidões re
respectivas, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a cont
ontratação não se realizar.
ituação regular ou
11.4 Quando o Adjudicatário, convocado, dentroo ddo prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situ
se recusar a assinar o contrato, será convocad
cado outro licitante, na ordem de Classificação das ofe
ofertas e, assim,
sucessivamente, com vistas à celebração da contrat
ratação.
11.5 No ato da contratação, o proponente venced
edor deverá apresentar procuração específica devidamentee rreconhecida em
cartório, que habilite o seu representante a assinar
ar o contrato em nome da empresa.
se da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa e não exclu
clui nem reduza
11.6 A fiscalização será exercida no interesse
responsabilidade do CONTRATADO,inclusive pe
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na suaa ocorrência,
o
não
implica co-responsabilidade do Poder Público ouu dde seus agentes e prepostos.
11.7 Quaisquer exigências da fiscalização inere
erentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente
te atendidas pelo
CONTRATADO.
11.8 O CONTRATADO não poderá subcontratar,
r, ceder ou transferir a terceiros o objeto do Contrato, no tod
todo Ou em parte,
sob pena de rescisão, salvo autorização da Autorida
idade Competente.
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCAL
ALIZAÇÃO
12.1 O desenvolvimento e a execução do Contrato
to Administrativo e o cumprimento relativo ao fornecimento
nto do objeto, será
acompanhada e fiscalizada pelo servidor indicadoo nno termo de referência, ou por outro servidor designado para
pa esse fim, nos
termos do Art. 67 da Lei Nº8.666/98.
12.2 O(s) representante(s) anotarão em registro pró
próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento
nto, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou ddefeitos observados.
12.3. As decisões e providências que ultrapassa
ssarem a competência dos representantes deverão ser solic
licitadas aos seus
superiores, em tempo hábil para a adoção das medi
edidas convenientes.
13. DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 O pagamento ao(s) licitante(s) vencedor(es),
), sserá efetuado após o efetivo cumprimento do objeto, descr
scrito no anexo II,
deste edital, mediante apresentação da Nota Fisc
iscal correspondente, contendo a descrição do objeto licitad
tado efetivamente
entregue, preços unitários e total, bem como o com
comprovante de recolhimento dos encargos sociais e de mult
ultas aplicadas, se
houver, como formal aceite pelo servidor desig
esignado pelo proponente do edital. O pagamento será p
proporcional às
quantidades de itens/serviços entregues no período
do, consoante o estabelecido no Item 13.1.2.
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13.1.1 No caso de incorreção nos documentoss aapresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos
os restituídos ao
adjudicatário para as correções necessárias, sendo
do automaticamente alteradas as datas de vencimento, não
ão respondendo o
proponente do edital, neste caso, por quaisqu
isquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do
dos pagamentos
correspondentes.
13.1.2 Os objetos serão pagos em conformidadee ccom a quantidade solicitada, no prazo de até 15 (quinze)) d
dias, a contar da
data de emissão da nota fiscal correspondente, de acordo com previsto na alínea “a”, inciso XIV, do artig
tigo 40, da Lei nº
8.666/93.
te vvencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrig
rigação financeira
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante
ou previdenciária, sem que isso gere direito à altera
eração de preços ou compensação Financeira por atraso de pa
pagamento.
13.3Sem qualquer ônus para a Contratante, ou in
incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento
nto à Contratada,
decorrentes do contrato:
I
a)
b)
c)

ANTES:
da apresentação e da aceitação do document
ento de cobrança;
de atestada pelo órgão requisitante a conform
ormidade o serviço prestado;
da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conf
nforme disposto no artigo 40, XIV, ”a”, da Lei 8.666/93.

II
ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA
AR
RELATIVA:
a) à liquidação de obrigação financeira em virtude
de de penalidade ou inadimplência contratual;
b) à apresentação de documentação exigida em disp
isposição do ato convocatório, legal ou regulamentar;
c) à regularidade fiscal;
13.4 À Contratada caber sanar as falhas apontadas
das, submetendo a nova verificação, após o que a fiscalizaçã
ação procederá na
forma estabelecida neste item.
14. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LO
LOCAL DE ENTREGA E ORIGEM DO RECURSO
14.1 Os fornecimentos objeto deste certame serãoo dde acordo com as exigências previstas no anexo I e II, dest
este edital, ou em
local a ser determinado pela Secretaria de Obras;
14.2 Os recursos para pagamento das despesass sserão oriundos do erário municipal e estão alocados no orçamento da
Contratante sob rubrica a serem informadas a quan
ando da formalização do contrato.
15. DO REAJUSTE
Preços são irreajustáveis.
15.1 Os preços constantes da Ata de Registro de Pre
16. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
16.1A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses;
16.2 O contrato terá sua duração diretamente vincu
culada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme
con
disposto
no caput do artigo 57, da Lei nº. 8.666/93;
16.3 A rescisão das obrigações decorrentes do pres
resente Pregão se processará de acordo com o que estabelece
cem os artigos 77
a 80, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
17. DAS PENALIDADES
validade de sua proposta, se recusar a recebera Ata de Regis
gistro de Preços, o
17.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de va
instrumento contratual, deixar de entregar docum
cumentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
f
ensejar o
retardamento de execução de seu objeto, não manti
ntivera proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
o, ccomportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerr ffraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará suje
ujeito, conforme o
caso, às seguintes sanções, sem prejuízo da reparaç
ração dos danos causados ao Município de Nova Viçosa/BA:
A:
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a)

Multade10%(dez por cento) do valor da co
contratação;

b)
Responder por perdas e danos causados ao município, os quais serão apurados em competente proces
cesso, levando-se
em conta as circunstâncias que tenham contribuído
do para a ocorrência do fato;
c)
Impedimento temporário do direito de lic
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo
pe prazo de até
2 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar e ccontratar como Município de Nova Viçosa e toda a Admini
inistração Pública
d)
Federal pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enq
nquanto perduraremos motivos determinantes da punição
o ou
o até que seja
promovida a reabilitação perante autoridade que ap
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licita
itante ressarcir ao
município pelos prejuízos resultantes e após decorr
orrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior
ior.
amente comprovado se aceitos pela Secretaria de Viação, O
Obras e Serviços
17.2 Ressalvados os casos de força maior devidam
Públicos, caso a CONTRATADA atrás e o fornecim
cimento dos materiais, ficará sujeita às seguintes multas:
17.2.1 Multa de 1% (um por cento) ao dia, até o dé
décimo dia de atraso, inclusive, aplicada sobre o valor do fo
fornecimento não
realizado no prazo estabelecido;
17.2.2 O atraso superior a 10 (dez) dias, será cons
nsiderado com o recusa de fornecimento, ensejando a rescis
cisão do Contrato,
por justa causa, e aplicação da multa de 10%
% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não re
realizado, com a
conseqüente suspensão do direito de licitar e con
ontratar com o Município de Nova Viçosa, podendo, ainda
nda, ser declarada
inidônea para contratar com a Administração Públ
blica, juntamente com os sócios integrantes de seu ato const
nstitutivo, no caso
de sociedades por cotas, ou seus administradores,
s, ppara o caso de sociedades anônimas.
17.3 A CONTRATADA incorrerá na multa de 10%
0% (dez por cento) do valor da Solicitação dos Serviços, quando
qua
rescindi-la
ou der causa à sua rescisão, sempre juízo de inden
denizar o Município de Nova Viçosa em perdas e danos, com
como conseqüente
impedimento do direito de licitar e contratar com
m a Administração, podendo, ainda, ser declarada inidôneaa para
p
contratar e
licitar com o Município de Nova Viçosa/BA;
c
descumpra
17.4 A contratada ficará, ainda sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato,, caso
qualquer outra condição contratual ajustada, e em eespecial quando:
a)

Não se aparelhar convenientemente paraa a execução do objeto contratado;

b)

ção do Contrato;
Por qualquer modo impedir ou dificultarr oos trabalhos dos responsáveis pela Fiscalização da execução

c)
Deixar de atender determinação dos respo
ponsáveis pela Fiscalização da execução do Contrato para rep
reparar ou refazer
serviços não aceitos.
17.5 Exaurida a fase recursal e não sendo provi
vido o recurso, a(s) multa(s) será(ão) deduzida(s) do paga
gamento a que a
Contratada fizer jus. Caso o crédito da Contratada
da junto ao município seja insuficiente para cobrir a Multaa aplicada,
a
o valor
poderá ser cobrado através de competente processo
sso judicial;
17.6 A penalidade de impedimento do direito dee llicitar e contratar com o Município de Nova Viçosa e toda
da Administração
Pública Federal, prevista neste Edital será estendid
ida aos diretores, responsáveis legai se sócios ou cotistas que
ue façam parte do
ato constitutivo da empresa licitante ou licitante co
contratada;
lidade que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo de 05 (cinc
nco) Dias úteis, a
17.7 A licitante/Contratada, notificada da penalida
contar da data da notificação, para apresentar defes
fesa prévia;
17.7.1 Da decisão do pregoeiro/fiscalização sobre
bre a aplicação da penalidade caberá recursos em efeito suspe
spensivo no prazo
de 03 (três) dias úteis, a contar da data de ciênciaa ddessa decisão;
17.7.2 A autoridade competente, ouvido o pregoeir
eiro/fiscalização, decidirá pela procedência ou não do recurso
rso;
17.8 Sempre juízo das penalidades previstas noss subitens precedentes, a PREGOEIRA poderá desqualifica
icar a licitante ou
desclassificar a proposta de preço, sem que isto ggere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento
co
de
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fato ou circunstância que desabone a idoneidade co
comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica
ca ou de produção
da licitante;
aplicadas, face ao provimento de recurso, será atualizado financeiramente,
fi
17.9 O valor da devolução pertinente às multas ap
tendo como base o Índice Nacional de Preços ao C
Consumidor Amplo - IPCA;
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
to, as certidões de regularidade de débito do Vencedor peran
ante o Sistema de
18.1 Se, por ocasião da formalização do Contrato,
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantiaa ppor Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, est
estiverem com os
prazos de validade vencidos, a PMNV verificaráá a situação por meio eletrônico hábil de informações, certific
ificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os doc
documentos passíveis de obtenção portais meios, salvo
o iimpossibilidade
devidamente justificada;
18.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio el
eletrônico hábil de informações, o Vencedor será notificado
do para, no prazo
de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de re
regularidade de que trata o subitem “10.3”, mediante a ap
apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vvigência, sob pena de a contratação não se realizar;
18.2 Quando o Vencedor, convocado dentro do pr
prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
ão regular de que
trata o subitem “10.3” ou se recusar, injustificada
damente, a assinar o Contrato, será convocada outra Licitan
tante, observada a
ordem de classificação, para celebrar o Contrato,, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançõ
nções cabíveis;
18.2.1 Para tanto será realizada nova sessão em pra
prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação
ção do aviso;
18.2.2 A divulgação do aviso ocorrerá por publica
icação na imprensa oficial e em jornais de grande circulação,
ão, além de avisos
por e-mail, preferencialmente, ou Cartas Registrada
adas;
18.2.3 Na sessão, respeitada a ordem de classificaç
ação, observar-se-ão as disposições do subitem“7.4” em dian
iante;
18.3 As normas disciplinadoras desta Licitação ser
serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeit
eitada a igualdade
de oportunidade entre as Licitantes e desde que
ue não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação;
ficadas a Administração poderá fixar às Licitantes Credenciad
iadas o prazo de 8
18.4 Quando todas as propostas forem desclassifica
(oito) dias úteis para uma nova sessão para apresen
sentação de novas propostas escoimadas das causas que gerara
aram a situação;
18.4.1 No caso de todas as propostas serem des
desclassificadas na nova sessão observar-se-ão as disposiçõ
ições Contidas do
subitem “7.1.2” em diante;
18.5 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem
m assinadas pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, e Licitantes presente
tes;
18.5.1 As recusas ou as impossibilidades de assinat
naturas serão registradas na própria ata;
18.6 Todos os documentos de habilitação cujoss eenvelopes forem abertos na sessão, bem como todas ass p
propostas, serão
rubricadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, facul
cultado às Licitantes presentes;
18.7 Eventual contratação decorrente desta Licitaçã
ação será divulgado na imprensa oficial;
ixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa p
poderá solicitar
18.8 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixa
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
18.8.1 A petição será dirigida ao Pregoeiro quee rresponderá em até 24 (vinte e quatro) horas após o receb
cebimento.
rio, o Pregoeiro
18.8.2 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato convocatório
encaminhará a Autoridade Competente; que decidi
idirá até o prazo de 1(um) dia útil antes da aberturada Sessão;
ão;
18.8.3 A colhida a petição contra o ato convocatóri
ório, será designada nova data para a realização do certame;
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18.9 Os questionamentos ou recurso deverão serr fo
formulados e protocolados diretamente ao Setor de Pregão
o e a intimação da
decisão será publicada no Diário Oficial do Municí
icípio.
18.10 Para contagem de prazos neste Edital excl
xclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento,, cconsiderando-se
prorrogado até o 1º dia útil subseqüente se o termoo inicial ou final cair em dia útil (sem expediente na PMNV)
V);
18.11 Os casos omissos do presente Pregão serãoo ssolucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente;
18.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes
tes da Licitação, não resolvidas na esfera administrativa, ser
será competente o
Foro de Nova Viçosa/BA.
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de procuração credenciament
ento;
ANEXO III – Declaração de Aceitação do Edital;
ANEXO IV – Declaração de microempresa ou emp
mpresa de pequeno porte;
ANEXO V – Proposta comercial (modelo)
ANEXO VI – Declaração de inexistem de fatos im
impeditivos;
ANEXO VII –Declaração de Emprego de Menor;
ANEXO VIII –Declaração de não Empregar funcio
cionário Publico;
ANEXO IX – Declaração de elaboração independe
dente de proposta;
ANEXO X – Minuta da ata de Registro de Preço;
ANEXO XI- Minuta do Contrato.
Nova Viçosa (BA), 31 de Maio de 2019.
Letícia
cia Santos da Conceição
Preg
egoeira do Município
Dec
ecreto nº. 760/2019.
Alef
leff Araujo Silva Alves
E
Equipe de Apoio
Iana Pat
Patrícia Trajano da Silva
E
Equipe de Apoio
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ANEXO I
TE
ERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO: PRE
REGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 134-2019
1. INTRODUÇÃO.
Constitui objeto do presente Pregão Presencia
cial o Registro de Preços para eventual e futura contratação
ão de empresa para
prestação de serviços de locação de veículos
os, ônibus e embarcações a serem utilizadas pelas diversass S
Secretarias deste
Município conforme especificações constantes
tes neste Anexo I.
2. OBJETO.
O objeto deste certame compreende o registro
stro de preços para eventual e futura contratação de empresa
sa para locação de
Veículos, ônibus e embarcações a serem utili
tilizadas pelas diversas Secretarias deste Município conform
rme especificações
constantes neste Anexo I. Pelo período de até
té 12 meses conforme especificados nos lotes.
4. SERVIDOR(ES) RESPONSÁVEL(IS)
S) PELO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO, G
GERENTE DA
ATA DE(SRP) E PELO ACOMPANHAME
MENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4.1 Informamos que, será designado um servi
rvidor para da acompanhar e fiscalizar a execução da supraci
acitada contratação
ou outro servidor indicado pelo Órgão.
5. REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE LANCE
ES.
5.1 Inicialmente não haverá redução mínimaa eentre lances, sendo facultado ao pregoeiro instituir tal mínim
ínimo, no decorrer
da seção de lances, caso seja verificada a poss
ossibilidade das reduções em questão postergarem em demasi
asia a sessão, sem
que a diminuição de valores traga benefícioss ssignificativos à administração;
6. JUSTIFICATIVA.
adas, face necessidade dos serviços para suprir as necessidad
ades do.
6.1 Justificam-se as locações supramencionad
7.METODOLOGIA.
7.1 A contratação será realizada por inte
ntermédio deste processo licitatório, observando os disp
ispositivos legais,
notadamente os princípios da Lei nº 10.520
520/2002, do Decreto n.º3.555/2000, do Decreto Municipa
ipal que regula o
sistema de registro de preços no âmbito do M
Município com aplicação subsidiária da Lei n.º8.666/1993 e suas alterações,
e demais legislações vigentes.
9. ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES.
ilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
INISTRAÇÃO E
Lote 01 - Os veículos deste LOTE serão utiliz
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇ
AÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM

01

QTD

07

ESPECIFICAÇÃO DO
O PRODUTO/ SERVIÇOS

ULOLEVE NOVO OU
Locação de VEÍCUL
SEMINOVO TIPO P
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificaçõ
ações: sedan ou hatch,
capacidade do motor 1.
1.0 de no mínimo 65 CV,
flex (gasolina e áálcool), com direção
hidráulica, ar condicion
ionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para tra
transportar 05 (cinco)
passageiros, quilometra
tragem livre, seguro total
e todos os acessório
rios para transporte de
pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeita
eitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRA
RATANTE.

UN

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês
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02

02

03

01

04

01

05

03

Locação de VEÍCUL
ULOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO
O MÉDIO, com as
seguintes especificaçõ
ações: sedan ou hatch,
capacidade do motorr 11.3 a 1.6 de no mínimo
80 CV, flex (gasolina
na e álcool), com direção
hidráulica, ar condicion
ionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para tra
transportar 05 (cinco)
passageiros, com no m
máximo 05 (cinco) anos
de fabricação, quilom
ometragem livre, seguro
total e todos os acessó
ssórios para transporte de
pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeita
eitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRA
RATANTE.
Locação de VEÍCULO
LO DIESEL NOVO OU
SEMINOVO TIPO
O PICK-UP,com as
seguintes especificaçõe
ções: cabine dupla, tração
4x2 ou 4x4, capacid
cidade do motor de no
mínimo 150 CV, diese
sel, com ar condicionado,
direção hidráulica ouu eelétrica, capacidade para
transportar 05 (cinco)
o) passageiros, 04(quatro)
portas, capacidade mín
ínima de carga 1000 kg,
quilometragem livre,, sseguro total e todos os
acessórios para trans
nsporte de pessoas (de
acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso. COMBUSTÍVEL
e MOTORISTA P
POR CONTA DA
CONTRATANTE.
Locação de VEÍCULO
LO DIESEL NOVO OU
SEMINOVO TIPO
O PICK-UP,com as
seguintes especificaçõ
ações: cabine simples,
tração 4x2 ou 4x4, cap
apacidade do motor de no
mínimo 150 CV, diese
sel, com ar condicionado,
direção hidráulica ouu eelétrica, capacidade para
transportar 02 (dois)
is) passageiros, 02(duas)
portas, carroceria de madeira, capacidade
mínima de carga 10
1000 kg, quilometragem
livre, seguro total e to
todos os acessórios para
transporte de pessoas
oas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso.. COMBUSTÍVEL e
MOTORISTA
PO
POR
CONTA
DA
CONTRATANTE.
LO UTILITÁRIO DE
Locação de VEÍCUL
CARGA NOVO OU
U SEMINOVO TIPO
PICK-UP,com as se
seguintes especificações:
cabine simples, motor
or a partir de 1.4, potência
mínima de 60cv, flexx ((gasolina e álcool), com
ar
condicionado,
direção
hidráulica,
capacidade para tr
transportar 02 (dois)
passageiros, capacidad
ade mínima de carga 700
kg, quilometragem livr
livre, seguro total e todos
os acessórios para tra
transporte de pessoas (de
acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso. COMBUSTÍVEL
e MOTORISTA POR CONTA DA
CONTRATANTE.

Mês

Mês

Mês

Mês
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Lote 02 – Os veículos deste LOTE serão utilizado
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
IA SOCIAL.
ITE
M

QTD

01

06

02

03

03

03

04

8000

ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
SERVI
VIÇOS
Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO PO
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flex (ga
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar co
condicionado, capacidade
para
transportar
05
(cinco)
passageiros,quilometragem
em
livre,
sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as
normas de trânsito -C
CNT) e em perfeitas
condições
de
uso.MOTORISTA
DEVIDAMENTE
HA
HABILITADO
POR
CONTA DA CONTRAT
TADA.
Atuação:CRAS, CREAS
S e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
Locação
de
VEÍCU
CULO
UTILITÁRIO
MISTONOVO OU SEM
MINOVO TIPO PICKUP,com as seguintess especificações: cabine
dupla, motor a partir dee 11.4, potência mínima de
60cv, flex (gasolina e álcool), com ar
condicionado, direção hid
idráulica, capacidade para
transportar até 04 (quatro) passageiros,
capacidade mínima dde carga 600 kg,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.
MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
DA SECRETÁRIA DE
Atuação: GABINETE D
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
Locação
de
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade de 09 a 112 lugares, com cinto de
segurança, quilometragem
em livre, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.
MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CREAS
S e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
Locação
de
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 15 lugares, com cinto
de segurança, ar con
ondicionado e direção
hidráulica, quilometragem
em livre, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.

UN

VALOR
UN.

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês

Mês

Mês

Km

Av. Oceânica, nº 2994 – Abrolhos I – Nova
va Viçosa – Estado da Bahia – CEP: 45920-000- Tel.: (73) 3208-11
1124
20 de 52

04

8000

MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
Atuação:CRAS, CREAS
S e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
VEÍCULO NOVO OU
U SEMINOVO TIPO
MICRO
ÔNIBUS,
com
as
seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 25 lugares, com cinto
de segurança e dire
ireção hidráulica, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. MOTO
TORISTA POR CONTA
DA CONTRATADA.
S e AÇÕES DO FUNDO
Atuação:CRAS, CREAS
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL

Km

ados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O, CULTURA E
Lote 03 – Os veículos deste LOTE serão utilizad
DESPORTOS.
ITE
M

QTD

1

01

2

01

3

06

ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
SERVI
VIÇOS
Locação
de
C
CAMINHÃO
BAÚ
REFRIGERADO - Es
Especificações Mínimas:
Caminhão tipo Baú, com
m capacidade mínima para
4.000 Kg, carroceria ccom baú em alumínio
medindo no mínimo 5,0m
0mts e no máximo 6,0mts
de comprimento por 2,20m
20mts a 2,60mts de altura,
porta de carga traseira,
ra, com no máximo 15
(quinze) anos de fabrica
icação, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas co
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Locação de VEÍCULO
LO UTILITÁRIO DE
CARGA NOVO OU SEM
EMINOVO TIPO PICKUP,com as seguintess especificações: cabine
simples, motor a partir de 1.4, potência mínima de
60cv, flex (gasolinaa e álcool), com ar
condicionado, direção hid
idráulica, capacidade para
transportar 02 (dois) ppassageiros, capacidade
mínima de carga 700 kg
kg, com no máximo 05
(cinco) anos de fabricaçã
ção, quilometragem livre,
sem combustível, segu
guro total e todos os
acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
sito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
LOLEVE NOVO OU
Locação de VEÍCULO
SEMINOVO TIPO PO
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flex (g
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar co
condicionado, capacidade
para transportar 05 (cinc
nco) passageiros, com no
máximo 05 (cinco) anos de fabricação,

UN.

VALOR
UNIT
R$

VALOR
TOTAL
R$

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês

Mês

Mês
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4

15000

5

15000

6

20000

quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com
m as normas de trânsito CNT) e em perfeitas co
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO VAN, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidade
de mínima de 15 lugares,
com cinto de segurança,, ar condicionado e direção
hidráulica, com no máxi
ximo 05 (cinco) anos de
fabricação, sem combustív
stível, seguro total e todos
os acessórios para trans
ansporte de pessoas (de
acordo com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso
so. COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINO
OVO TIPO MICRO
ÔNIBUS, com as seg
seguintes especificações:
Veiculo de transporte dee ppessoal, com capacidade
mínima de 25 lugares, co
com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios par
para transporte de pessoas
(de acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso
so. COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO ÔNIBUS, com
as seguintes especificaçõe
ões: Veiculo de transporte
de pessoal, com capacidad
ade mínima de 45 lugares,
com cinto de segurança e direção hidráulica, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.

Km

Km

Km

Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ITE
M

01

QTD

ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
SERVI
VIÇOS

08

Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO PO
OPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flex (ga
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar con
condicionado, capacidade
para transportar 05 (cinco) passageiros,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT) e em perfeitas con
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Atuação:NASF, PSF – seede/ Vigilância Sanitária
– sede/ Clinica – sede/ Ate
Atenção Básica – Posto da
Mata/ Vigilância Epidem
emiológica – Posto da
Mata/ TFD – sede e Posto
sto da Mata/ PSF Argolo –
zona rural/ Gabinete doo S
Secretario/ FUNASA –
Posto da Mata/PSF Helvéc
vécia – zona rural.

UN

VALOR
UN R$

VALOR
TOTAL
R$

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês
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02

01

03

02

04

02

05

5000

06

5000

Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO AM
MBULÂNCIA, com as
seguintes especificações
ões: Veiculo especial
equipado para simples rem
emoção de pacientes, com
capacidade mínima de at
até 07(sete) pessoas, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor de 1.4 até
2.0de no mínimo 85 CV,fl
,flex (gasolina e álcool),ar
condicionado, direção Hid
idráulica, quilometragem
livre, sem combustível,, sseguro total e todos os
acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
ito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
Atuação: CLINICA – sede
ede.
Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO UT
UTILITÁRIO, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacida
idade para 07 (sete)
passageiros, capacidade do motor de 1.4 até 2.0de
no mínimo 85 CV,flexx (gasolina e álcool),ar
condicionado, direção hid
hidráulica, quilometragem
livre, sem combustível,, sseguro total e todos os
acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
ito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
Atuação:Transporte de pa
pacientes do TFD – sede/
TFD – distrito Posto da M
Mata.
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
Locação
de
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo de transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 15 lugares, com cinto
de segurança, ar con
ondicionado e direção
hidráulica, quilometragem
m livre, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas con
condições de uso. COM
MOTORISTA.Atuação:T
Transporte de pacientes
da HEMODIÁLISE – se
sede/ HEMODIÁLISE –
distrito Posto da Mata.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO VAN, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidadee mínima de 15 lugares,
com cinto de seguranç
nça, ar condicionado e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios par
ara transporte de pessoas
(de acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e
em perfeitas condiçõe
ções de uso. COM
MOTORISTA.
Atuação: Eventuais cam
ampanhas e eventos de
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medica
icas, vacinação, cursos,etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINO
OVO TIPO MICRO
ÔNIBUS, com as seg
seguintes especificações:
Veiculo de transporte dee ppessoal, com capacidade
mínima de 25 lugares, co
com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios para
ara transporte de pessoas

Mês

Mês

Mês

Km

Km
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07

5000

(de acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e
em perfeitas condiçõe
ções de uso. COM
MOTORISTA.
ampanhas e eventos de
Atuação: Eventuais cam
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medica
icas, vacinação, cursos,etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
O TIPO ÔNIBUS, com
as seguintes especificações
ões: Veiculo de transporte
de pessoal, com capac
acidade mínima de 45
lugares, com cinto dee segurança e direção
hidráulica, sem combustív
tível, seguro total e todos
os acessórios para trans
ansporte de pessoas (de
acordo com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas
condições
de
uso.
COM
MOTORISTA.
ampanhas e eventos de
Atuação: Eventuais cam
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medica
icas, vacinação, cursos,etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.

Km

Lote 05 – As embarcações deste LOTE serão utiliz
ilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
ÇÃO.
Itens

Descrição do Produt
uto

Unid.

Quant.

01

BARCO, tipo lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, deste Munic
nicípio. Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa x P
Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.
BARCO, tipo, lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
ALMENTOS DA MERENDA ES
ESCOLAR, para
as Unidades Escolares situadass nnas ilhas deste
Município. Mensal. INTINERAR
ARIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha: 21
21,59 Milhas.

Mês

01

Mês

01

02

Valor
un.

Valor
total.

Valor
total 12
Meses

Lote 06 – As embarcações deste lote serão utilizad
ados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Itens

Descrição do Produto
to

Unid.

Quant.

01

BARCO, tipo lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, desta Secretari
aria que atendem
nas
Ilhas
deste
Municíp
cípio.
Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa x P
Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.

Mês

01

Valor
Un

Valor
Total

Valor
Total 12
Meses
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02

10.

BARCO, tipo, lancha de aalumínio com
capacidade para 08 (oito) passage
geiros, motor de
no mínimo 120 HP, com cap
capota dobrável,
proteção nas laterais e coletes sal
salva vidas, para
passageiros e tripulação. PARA T
TRANSPORTE
MÉDICOS E ENFERMEIROS,, qque atendem as
comunidades situadas nas ilhas de
deste Município.
para as Unidades Escolares situa
ituadas nas ilhas
deste Município. Mensal. ITINER
ERÁRIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha – M
Milhas 21,59.

Mês

01

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.

10.1. Os veículos deverão ser entregues em perfeit
feitas condições de funcionamento eu so, com documentação
ão atualizada, sem
franquia mensal de quilometragem;
10.2. Será obrigação da contratada a disponib
nibilização do socorro mecânico, bem como a manutençã
ção preventiva e
corretiva, entendendo-se preventiva aquela constan
tante no plano de manutenção do fabricante (descrita no man
anual do veículo)
e corretiva aquela destinada ao reparo de defei
feitos que ocorram de maneira aleatória, durante os inter
tervalos entre as
manutenções preventivas e quaisquer outras desp
spesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a
execução do Objeto deste termo de referência.
10.3No ato da contratação deverá ser realizadaa a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva e Corret
rretiva do veículo
disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito es
estado para a prestação dos serviços contratados, observand
ndo o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para manutenções e subst
bstituições de veículos, contadas a partir da disponibilizaç
zação formal dos
veículos, feita pelo gestor do contrato, à contratada
da.
10.4. Os veículos e máquinas permanecerão à disp
isposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia, mes
esmo não estando
a serviço.
10.5. Os veículos deverão ser disponibilizados em
m no máximo 24 horas após a solicitação das Secretarias.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada
da.
11.2. Receber o produto objeto do contrato, noss te
termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nes
esse instrumento.
11.3. Designar servidor responsável para fiscalizaç
zação e acompanhamento do contrato - Rejeitar, no todo ou em
e parte, por
intermédio da fiscalização, o fornecimento de veícu
ículos que estejam em desacordo como firmado, podendo exi
exigir, a qualquer
tempo, a substituição dos que julgar insuficientess oou inadequados.
11.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa.
11.5. Fornecer à contratada todas as informações,
s, esclarecimentos, documentos e demais condições necessári
árias à execução
do contrato.
11.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imp
mperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execuçã
ução
Do contrato, para que sejam adotadas as medidass ccorretivas necessárias.
11.7. A gestão e o acompanhamento do contratoo fficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela con
contratante.
11.8. A Contratante não fornecerá nenhum tipo de insumo ou combustível, somente proverá aos veículos diari
iariamente dados
como: datas, horários e de locais do deslocamento
to e trabalho.
12.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
12.1 Menor preço por lote.
13. SANÇÕES.
13.1 Conforme descrito na Lei n. 8.666/93.
14. ADJUDICAÇÃO:
ridade dos atos ao licitante declarado vencedor.
14.1 Será realizada por lote, constatada a regularida
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15. LOCAL DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕE
ÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E FISCAL
ALIZAÇÃO:
15.1 Para a execução dos serviços, a CONTRATAD
ADA, procederá à entrega dos veículos, na sede da Secretaria
aria de Viação,
Obras e Serviços Públicos ou em local previamente
nte determinado, no prazo máximo de 12 (doze) horas apóss a solicitação.
15.2 A devolução dos veículos locados poderá ser
er ffeita na Sede da Prefeitura ou na CONTRATADA, porém,
m, nesta ultima
hipótese, a Contratada deverá providenciar o transl
nslado do condutor até o destino solicitado.
15.3O atraso no recolhimento do veículo não poder
derá ensejar acréscimo de diária;
15.4 A quilometragem é livre;
Caso o veículo, esteja no perímetro de urb
rbano de Nova Viçosa, a sua substituição deverá ser feita até 01 (uma) hora
15.5
da comunicação pelas Secretarias.
15.6 Os veículos serão locados com motorista/oper
perador, com quilometragem livre;
15.7 A liberação dos veículos para vistoria é de 48 (quarenta e oito horas) inicial e final nos veículos locados,
os, antes de seu
recebimento e de sua entrega, as quais deverão ser
er realizadas pelo condutor.
15.7.1 O atendimento será de 24 horas.
15.8 Condições de prestação dos serviços:
15.8.1 A empresa CONTRATADA deverá está apt
apta a iniciar a execução do contrato em até 05 (cinco) dias ap
após a assinatura
do contrato.
15.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
15.9.1 A Contratada deverá entregar o veículo em
m pperfeitas condições de funcionamento, de conservação, man
anutenção,
pintura, segurança e higiene interna e externa, prov
rovidenciando a devida lavagem quando necessário e requisita
sitado pelas
secretarias, documentação atualizada e oferecendo
do cobertura de riscos em todo território nacional, nas condiçõ
ições abaixo
definidas:
a) Proteção a danos materiais no veículo locado: o veículo, ônibus e embarcações locadosterão cobertura dee ri
risco total em
casos de colisão, incêndio, furto, roubo, perda total
tal, avarias de lanternagem, pintura e outras quaisquer avarias
ias possíveis.
b)Em nenhuma hipótese será devida, pelo LOCAT
TÁRIO, franquia para conserto de veículos de terceiros, rest
estando tal
responsabilidade por inteira contada seguradora ind
indicada pela LOCADORA.
15.9.2 Equipar os veículos de sua propriedade com
om macaco, chave de roda, extintor de incêndio, triângulo, cin
cinto de segurança
e de mais utensílios previstos e exigidos pelo Códig
digo Nacional de Trânsito, não sendo permitido o uso de pne
neus
recauchutados e/ou recondicionados.
15.9.3 Nos casos de indisponibilidade do veículo,, a CONTRATADA deverá providenciar a sua imediata subs
bstituição, a partir
da comunicação escrita feita pela Secretaria de Via
iação, Obras e Serviços Públicos.
15.9.4 Responsabilizar-se pelas despesas decorrent
entes de emplacamento dos veículos, manutenção corretiva e p
preventiva, bem
como as de socorro mecânico e guincho 24 horass nno âmbito do território Nacional.
15.9.5 Reembolsar as Secretarias mediante descont
onto em suas faturas, ou através de qualquer outro meio de co
cobrança a critério
da Secretaria, todas as despesas que este tiver de ef
efetuar para suprir possíveis falhas ocorridas nos serviços objeto
ob
do presente
edital de pregão, em conseqüência de ação ou omis
issão da Contratada.
15.9.6 A Nota Fiscal/Fatura deverá se remitida pela
ela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número
ero de inscrição
no CNPJ com que foi cadastrada no sistema eletrôn
rônico e constante da Nota de Empenho, não se admitindo No
Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmoo aaqueles de filiais ou da matriz.
15.9.10 Substituir o carro alugado, sem nenhum ôn
ônus para a secretaria, em caso de pane por defeito eletromec
ecânico, oriundo
de seu uso normal.
15.9.11 Caso o veículo apresente defeitos durante
te o período da locação, a CONTRATADA deverá providenci
nciar, após o
recebimento da comunicação, no prazo máximo de até12 (doze) horas, a sua reparação, ou, no caso de elevado
ado tempo de
conserto, a sua substituição por outro veículo do m
mesmo tipo, de acordo com as especificações exigidas, o qua
ual deverá ser
entregue no local da ocorrência.
15.9.12 É de responsabilidade da empresa contratad
tada, para todos os veículos/equipamentos locados o fornecim
cimento de
combustível, óleos lubrificantes, graxas, pneus, ma
material rodante (esteiras), manutenção inclusive peças e mão
ão de obra,
despesas com motoristas e operadores, incluindo sa
salários, horas extras, encargos trabalhistas e previdenciários
ios, alimentação,
estadias e uniformes dos mesmos, seguros, equipam
amentos de segurança individuais e coletivos, licenças dos ve
veículos,
impostos e taxas.
15.10. QUANTO AS EMBARCAÇÕES.
a)

as embarcações do tipo descrito no quadro acima e deverão
ão estar em preito
Os serviços serão executados através das
estado de uso e conservação, disponíveis
eis para a execução dos serviços imediatamente após a comu
municação formal
da Secretaria, sendo que os serviços serão
rão executados nos dias, horas e locais que serão previamente
nte estabelecidos,
podendo haver alterações dos mesmos, de
desde que haja necessidade de comum acordo.
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b) As embarcações deverão conter todos os equipamentos de seguranças e especificações determinado
dos pela Marinha
do Brasil.
as por profissionais devidamente habilitados e qualificadoss p
para exercer tal
c) As embarcações deverão ser conduzidas
função;
d) É obrigatório o uso, por todos de bóias ou coletes salva-vidas;
e) O condutor da embarcação deverá possui
suir curso específico para transporte de pessoas, promovido
do pela Capitania
dos Portos;
f) A embarcação, motorizada, deverá estar
ar rregistrada na Capitania dos Portos, e a autorização para tr
trafegar, exposta
em local visível;
g) As embarcações deverão possuir: cobertu
rtura para proteção contra o sol e a chuva, grades nas laterai
rais para proteção
contra quedas e colete salva vidas para tod
todos os passageiros.
UÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS
16. DA RESPONSABILIDADE NA CONDUÇ
16.1Os veículos somente serão conduzidos por em
empregados da empresa CONTRATADA, ou formalmente
te autorizados por
ela para tal.
16.2
Toda a responsabilidade por danos,
s, furtos e roubos que ocorrer em com o veículo dado em
m locação
l
será de
inteira e única responsabilidade da CONTRATADA
DA.
16.3
Caso o veículo em viagem apresente
te de feitos durante o período da locação, a CONTRA
ATADA deverá
providenciar, após o recebimento da comunicação,
ão, no prazo máximo de até12 (doze) horas, a sua reparação,
ão, ou, no caso de
elevado tempo de conserto, a sua substituição por
or ooutro veículo do mesmo tipo, de acordo com as especificaç
cações exigidas, o
qual deverá ser entregue no local da ocorrência.
16.4
Também os veículos que por venturas e eenvolvam em acidentes deverão ser reparados ou substituíd
uídos no prazo de
até 12 (doze) horas, no local de ocorrência do sinis
nistro.
16.5A entregados veículos em substituição ao ava
avariados/sinistrado é de inteira responsabilidade da CONTR
TRATADA e sem
custos a CONTRATANTE.
Durante o tempo em que o veículo locado
do não estiver em uso, por defeito ou sinistro sem responsab
abilidade apurada
16.6
da Secretaria, esta não pagará diárias pelo tempo co
correspondente às interrupções no uso do veículo.
16.7
As multas por ventura imputadas aos veíc
eículos em locação, em função de infrações às legislações de trânsito, serão
ressarcidas pela secretaria à CONTRATADA. Para
ara se habilitar a este ressarcimento, a CONTRATADA deve
everá apresentar o
recibo de pagamento da infração, juntamente com
om a documentação que comprove a locação do veículo pe
pela secretaria na
data e horário da ocorrência.
16.8
O ressarcimento do valor das multas, apr
presentadas durante o mês serão efetivamente untados como
mo pagamento da
próxima nota fiscal.
16.9A CONTRATADA será responsável por todaa e qualquer despesa que tiver de realizar para fiel Cumprime
imento do contrato,
inclusive as relativas a seguro, combustível, cons
nservação, operação e manutenção preventiva e corretiva do
dos veículos causa
das por desgaste natural e/ou quaisquer outras a vvarias relativas às partes eletromecânicas, suspensão, lataria
arias, pneumáticos,
vidros e etc.
16.10 Os veículos deverão ser entregues para locaç
cação, limpos, lavados, com todos os equipamentos de segura
urança (triângulo,
cintos, extintor de incêndio, etc.) exigidos pelos órg
órgãos competentes.
16.11A referida locação, para fins de atendimento
nto ao objeto do CONTRATO, poderá variar para mais ou p
para menos, não
cabendo às partes qualquer reivindicação relativaa à variação dos quantitativos e seus respectivos preços;
16.12OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
16.12.1Proporcionar todas as facilidades para que
ue a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das norm
rmas e condições
assumidas por ocasião da assinatura do contrato;
iços/produtos fornecidos em desacordo com as obrigações
es assumidas pela
16.12.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviço
empresa;
16.12.4Comunicar a empresa, por escrito, event
entuais anormalidades de qualquer espécie, prestando os Esclarecimentos
necessários, determinando prazo para a correção da
das falhas;
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16.12.5 Efetuar o pagamento nas condições pactuad
uadas.
17. PERÍODO E QUANTIDADE DE LOCAÇÕ
ÇÕES:
17.1 O período de locação será por um período
do de até 12 (doze) meses, apresentando a quantidade mín
ínima de 01(um)
veículo e máximo conforme Anexo I – Termo dee R
Referência.
18. RECEBIMENTO
18.1
PROVISÓRIO: Será feito de forma imed
ediata, mediante atesto prestado pela representante do órgã
rgão de mandante
fiscal (is) do contrato, ou por quem o órgão contra
tratante indicar, o qual fará a posição de sua assinatura, nass n
notas de entrega
do(s) objeto(s).
18.2
DEFINITIVO: Será feito a cada quinze (1
(15) dias, em até (05) cinco dias, após a entrega e conferênci
cia da nota fiscal,
do(s) objeto(s) discriminado(s) no anexo I desta
ta licitação, mediante cotejo com o(s) atesto(s) provisório(s
o(s). Anota fiscal
deverá vir em duas vias, acompanhada de certidõe
ões negativas da Fazenda Federal, FGTS e INSS, copia do
o contrato,
c
recibo
de quitação da nota, sem data e assinatura, o qual sserá datado e assinado no momento da efetivação do pagam
mento.
19. PAGAMENTO
ebimento anterior da Secretaria da parcela equivalente de sua ordem de
19.1
O pagamento estará vinculado ao receb
serviços com a empresa–contratada, comprazo não
ão superiora 15 (quinze) dias após a emissão do Boletim de Medição, sendo
pago mediante apresentação de nota fiscal.
18.
18.1

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

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa.
Secret
retaria Municipal de Administração.
Secret
retaria Municipal de Administração.
Gestã
stão das Atividades da Secretaria Municipal de Administr
stração
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
ursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
12
1201
2.043
3390.39
00

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa.
Secret
retaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Secret
retaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Gestã
stão dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta Seletiva.
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
ursos Ordinários

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade

2
2
12
1201
2.039

Elemento
Fonte

3390.39
00

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade

2
2
11
1101
2.023

Execu
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
stão das Atividades da Secretaria Viação, Obras e Serviço
iços
Públi
blicos.
Outr
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
cursos Ordinários
Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fundo
do Municipal de Educação
Gestã
stão das Atividades Administrativas da Educação.
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Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

3390.39.00
01

Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Educa
ucação – MDE 25%

2
2
11
1101
2.029
3390.39.00
01

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fundo
do Municipal de Educação
Gestã
stão das Atividades do Ensino Fundamental.
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Educa
ucação – MDE 25%

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Saúde.
Fundo
do Municipal de Saúde
Manu
nutenção das Atividades do FMS
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Saúde
de 15%

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14
2
2
10
1001
2.050
3390.39.00
00

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade

2
2
10
1001
2.051

Elemento
Fonte

3390.39.00
00
29

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade

2
2
10
1001

Execu
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secre
retaria Municipal de Saúde
Fund
ndo Municipal de Saúde
Gestã
stão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Saúde
úde 15%
Trans
ansferência de Recursos SUS
Execu
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secre
retaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Manu
nutenção das Atividades do FMAS
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
cursos Ordinários
Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básic
sica (CRAS,
SCF
FV)
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ansferência do FNAS
Executi
utivo
Prefeitu
itura Municipal de Nova Viçosa
Secretar
taria Municipal de Ação Social
Fundoo M
Municipal de Ação Social
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Atividade

2.052

Elemento
Fonte

3390.39.00
00
29

Gestãoo das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica
ica (CREAS,
PAEFI)
I)
Outros
os Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recurso
rsos Ordinários
Transfe
sferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Executi
utivo
Prefeitu
itura Municipal de Nova Viçosa
Secreta
taria Municipal de Ação Social
Fundoo M
Municipal de Ação Social
Gestão
ão das Atividades do IGD - SUAS
Outros
os Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recurso
rsos Ordinários
Transfe
sferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
19.

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Ação Social
Fundo
do Municipal de Ação Social
Gestã
tão das Atividades do Programa Bolsa Família IGD - BF
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
ursos Ordinários
Trans
nsferência do FNAS

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Ação Social
Fundo
do Municipal de Ação Social
Gestã
tão das Atividades do Bloco de Programas
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
ursos Ordinários
Trans
nsferência do FNAS

O DE PREÇOS.
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO

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

VIGÊNCIADOCONTRATO.

te vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentá
ntários, conforme
20.1 O contrato terá sua duração diretamente
disposto no caput. do artigo57, da Lei Nº8.666/
6/93;
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ANEXO II – MOD
DELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO
CART
RTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 541/2019.
PREGÃ
GÃO PRESENCIAL/SRP nº 134-2019
Através
da
presente
creden
enciamos
o(a)
Sr.(a)..........................,portador(a)
r(a) da Carteira
de Identidade nº ........ e CPF sob o no ......, a participar do certame instaurado pela Prefeitu
itura Municipal de
NOVA VIÇOSA - BA, conforme acim
ima identificado, outorgando-lhe poderes para representa
ntante a empresa
______________________________, inscr
scrita no CNPJ sob o n° __________________________,
_, com endereço à
______________________, n° _____, bai
airro _________________, cidade de _________________
_________, estado
_______________, concedendo-lhe podere
eres específicos para rubricar propostas e demais documentos
tos de habilitação e
credenciamento das demais licitantes, form
rmular propostas, interpor recursos e impugnações, receber no
notificação, tomar
ciência de decisões, recorrer, desistir da inte
interposição de recursos, acordar, transigir, assinar atas do certame enfim,
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativada outorgante no procedimen
ento licitatório em
referência, aos quais daremos por firme e va
valioso.

Local e data:_________________________
_____, ___- de_________________ de 2019.
Carimbo e assinatura: _________________
__________________________________

Observações Importantes:
Reconhecer firma de quem assinou a carta
ta dde credenciamento.
Entregar, juntamente com a carta de cred
edenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante
designado.
A carta escrita no modelo acima deverá se
ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, ju
juntamente com
uma cópia autenticada do Contrato Social
al ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimida
idade de poderes
da pessoa que tiver assinado o credenciame
mento.
Não serão aceitas declarações manuscritas,
as, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timb
mbre da empresa
proponente.
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ANEXO III
– MODELO - DECLARAÇÃO
O DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE CO
CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃ
ÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
A empresa ____________________, inscrita no C
CNPJ sob o n° ______________, com endereço à _______
_____, n° _____,
Bairro ________, cidade ________, estado ______
____, neste ato representa da legalmente por (nome e qualifi
lificação completa
do representante legal), DECLARA sob as pen
enas da Lei que retirou, leu e possui pleno conhecimen
ento de todas as
informações, dando plena aceitação às normas
as e condições contidas no Processo Administrativo e Edital acima
referenciado, nada tendo a reclamar no presente oou no futuro.

NOVA VIÇOSA, _____ de ____________
_____ de 2019.
___________________________________
____________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
s, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbr
bre da empresa
proponente.
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ANEXO IV –
MODELO
O - DECLARAÇÃO DE ME ou EPP
DECLARAÇÃO DE (MICRO
ROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃO P
PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019
A empresa

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

inscrita

no

CNPJ sob

o

nº

............,, com
co

...........................
..........,
nº
à
.....bairro....................cida
idade de ....................................., estado de................
........, neste ato
representada legalmente por (nome e quali
alificação completa do representante legal), DECLARA sob as penas da lei
que, cumpri os requisitos para classificar-se
se como (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos
os termos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dez
ezembro de 2006, estando ciente das responsabilidades admi
ministrativas, civis
e criminais por falsa declaração.

endereço

_____ de 2019.
NOVA VIÇOSA, _____ de ____________
___________________________________
____________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
s, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbr
bre da empresa
proponente.
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ANEXO V
PREGÃO PRESENC
CIALREGISTRO DE PREÇOS Nº. 134-2019
PR
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, Identida
idade, CPF,

(para assinatura do contrato)

Cargo na Empresa proponente

Lote 01 - Os veículos deste LOTE serão utiliz
ilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
INISTRAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇ
AÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM

QTD

01

07

02

02

ESPECIFICAÇÃO DO
O PRODUTO/ SERVIÇOS

Locação de VEÍCUL
ULOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO P
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificaçõ
ações: sedan ou hatch,
capacidade do motor 1.
1.0 de no mínimo 65 CV,
flex (gasolina e áálcool), com direção
hidráulica, ar condicion
ionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para tr
transportar 05 (cinco)
passageiros, quilometra
tragem livre, seguro total
e todos os acessório
rios para transporte de
pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeita
eitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRA
RATANTE.
ULOLEVE NOVO OU
Locação de VEÍCUL
SEMINOVO TIPO
O MÉDIO, com as
seguintes especificaçõ
ações: sedan ou hatch,
capacidade do motorr 11.3 a 1.6 de no mínimo
80 CV, flex (gasolina
na e álcool), com direção
hidráulica, ar condicion
ionado, 04 (quatro) portas,
capacidade para tra
transportar 05 (cinco)
passageiros, com no m
máximo 05 (cinco) anos
de fabricação, quilom
ometragem livre, seguro
total e todos os acessó
ssórios para transporte de
pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeita
eitas condições de uso.
COMBUSTÍVEL e MOTORISTA POR
CONTA DA CONTRA
RATANTE.

UN

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês

Mês
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03

01

04

01

05

03

Locação de VEÍCULO
LO DIESEL NOVO OU
SEMINOVO TIPO
O PICK-UP, com as
seguintes especificaçõe
ções: cabine dupla, tração
4x2 ou 4x4, capacid
cidade do motor de no
mínimo 150 CV, diese
sel, com ar condicionado,
direção hidráulica ouu eelétrica, capacidade para
transportar 05 (cinco)
o) passageiros, 04(quatro)
portas, capacidade mín
ínima de carga 1000 kg,
quilometragem livre,, sseguro total e todos os
acessórios para trans
nsporte de pessoas (de
acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso. COMBUSTÍVEL
e MOTORISTA P
POR CONTA DA
CONTRATANTE.
LO DIESEL NOVO OU
Locação de VEÍCULO
SEMINOVO TIPO
O PICK-UP, com as
seguintes especificaçõ
ações: cabine simples,
tração 4x2 ou 4x4, cap
apacidade do motor de no
mínimo 150 CV, diese
sel, com ar condicionado,
direção hidráulica ouu eelétrica, capacidade para
transportar 02 (dois)
is) passageiros, 02(duas)
portas, carroceria de madeira, capacidade
mínima de carga 10
1000 kg, quilometragem
livre, seguro total e to
todos os acessórios para
transporte de pessoas
oas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso.. COMBUSTÍVEL e
MOTORISTA
PO
POR
CONTA
DA
CONTRATANTE.
Locação de VEÍCUL
LO UTILITÁRIO DE
CARGA NOVO OU
U SEMINOVO TIPO
PICK-UP, com as se
seguintes especificações:
cabine simples, motor
or a partir de 1.4, potência
mínima de 60cv, flexx ((gasolina e álcool), com
ar
condicionado,
direção
hidráulica,
capacidade para tr
transportar 02 (dois)
passageiros, capacidad
ade mínima de carga 700
kg, quilometragem livr
livre, seguro total e todos
os acessórios para tra
transporte de pessoas (de
acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso. COMBUSTÍVEL
e MOTORISTA P
POR CONTA DA
CONTRATANTE.

Mês

Mês

Mês

Lote 02 – Os veículos deste LOTE serão utilizado
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
IA SOCIAL.
ITE
M

QTD

ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
SERVI
VIÇOS

UN

VALOR
UN.

VALOR
TOTAL

VALOR
TOTAL
12
MESES

Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO PO
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
01
06
Mês
mínimo 65 CV, flex (ga
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar co
condicionado, capacidade
para transportar 055 (cinco) passageiros,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
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02

03

03

03

04

8000

04

8000

total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT)
e
em
perfe
rfeitas
condições
de
uso.MOTORISTA
DEVIDAMENTE
HABILITADO
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
S e AÇÕES DO FUNDO
Atuação: CRAS, CREAS
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
Locação
de
VEÍCU
CULO
UTILITÁRIO
MISTONOVO OU SEM
MINOVO TIPO PICKUP,com as seguintess especificações: cabine
dupla, motor a partir dee 11.4, potência mínima de
60cv, flex (gasolina e álcool), com ar
condicionado, direção hid
idráulica, capacidade para
transportar até 04 (quatro) passageiros,
capacidade mínima dde carga 600 kg,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.
MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
Atuação: GABINETE D
DA SECRETÁRIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
Locação
de
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade de 09 a 112 lugares, com cinto de
segurança, quilometragem
em livre, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.
MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
Atuação: CRAS, CREAS
S e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 15 lugares, com cinto
de segurança, ar con
ondicionado e direção
hidráulica, quilometragem
em livre, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas
tas condições de uso.
MOTORISTA
POR
R
CONTA
DA
CONTRATADA.
Atuação: CRAS, CREAS
S e AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
VEÍCULO NOVO OU
U SEMINOVO TIPO
MICRO
ÔNIBUS,
com
as
seguintes
especificações: Veiculo dde transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 25 lugares, com cinto
de segurança e dire
ireção hidráulica, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. MOTO
TORISTA POR CONTA

Mês

Mês

Km

Km
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DA CONTRATADA.
S e AÇÕES DO FUNDO
Atuação: CRAS, CREAS
MUNICIPAL DE A. SOC
CIAL
ados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O, CULTURA E
Lote 03 – Os veículos deste LOTE serão utilizad
DESPORTOS.
VALOR
VALOR VALOR
ITE
ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
TOTAL
QTD
UN.
UNIT
TOTAL
M
SERVI
VIÇOS
12
R$
R$
MESES
Locação
de
C
CAMINHÃO
BAÚ
REFRIGERADO - Es
Especificações Mínimas:
Caminhão tipo Baú, com
m capacidade mínima para
4.000 Kg, carroceria ccom baú em alumínio
medindo no mínimo 5,0m
0mts e no máximo 6,0mts
de comprimento por 2,20m
20mts a 2,60mts de altura,
1
01
porta de carga traseira,
ra, com no máximo 15 Mês
(quinze) anos de fabrica
icação, sem combustível,
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas co
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Locação de VEÍCULO
LO UTILITÁRIO DE
CARGA NOVO OU SEM
EMINOVO TIPO PICKUP,com as seguintess especificações: cabine
simples, motor a partir de 1.4, potência mínima de
60cv, flex (gasolinaa e álcool), com ar
condicionado, direção hid
idráulica, capacidade para
2
01
transportar 02 (dois) ppassageiros, capacidade Mês
mínima de carga 700 kg
kg, com no máximo 05
(cinco) anos de fabricaçã
ção, quilometragem livre,
sem combustível, segu
guro total e todos os
acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
sito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO PO
POPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flex (g
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar co
condicionado, capacidade
3
06
para transportar 05 (cinc
nco) passageiros, com no Mês
máximo 05 (cinco) anos de fabricação,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com
m as normas de trânsito CNT) e em perfeitas co
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO VAN, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidade
de mínima de 15 lugares,
15000 com cinto de segurança,, ar condicionado e direção Km
4
hidráulica, com no máxi
ximo 05 (cinco) anos de
fabricação, sem combustív
stível, seguro total e todos
os acessórios para trans
ansporte de pessoas (de
acordo com as normas de trânsito - CNT) e em
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5

15000

6

20000

perfeitas condições de uso
so. COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINO
OVO TIPO MICRO
ÔNIBUS, com as seg
seguintes especificações:
Veiculo de transporte dee ppessoal, com capacidade
mínima de 25 lugares, co
com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios par
para transporte de pessoas
(de acordo com as normas
as de trânsito - CNT) e em
perfeitas condições de uso
so. COM MOTORISTA.
Locação por quilometr
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO ÔNIBUS, com
as seguintes especificaçõe
ões: Veiculo de transporte
de pessoal, com capacidad
ade mínima de 45 lugares,
com cinto de segurança e direção hidráulica, sem
combustível, seguro total
tal e todos os acessórios
para transporte de pesso
ssoas (de acordo com as
normas de trânsito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.

Km

Km

Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ITE
M

QTD

01

08

02

01

ESPECIFICAÇÃO
O DO PRODUTO/
SERVI
VIÇOS
Locação de VEÍCULO
LOLEVE NOVO OU
SEMINOVO TIPO PO
OPULAR 1.0, com as
seguintes especificações:
es: sedan ou hatch, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor 1.0 de no
mínimo 65 CV, flex (ga
(gasolina e álcool), com
direção hidráulica, ar con
condicionado, capacidade
para transportar 05 (cinco) passageiros,
quilometragem livre, sem
em combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT) e em perfeitas con
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Atuação: NASF, PSF – se
sede/ Vigilância Sanitária
– sede/ Clinica – sede/ Ate
Atenção Básica – Posto da
Mata/ Vigilância Epidem
emiológica – Posto da
Mata/ TFD – sede e Posto
sto da Mata/ PSF Argolo –
zona rural/ Gabinete doo S
Secretario/ FUNASA –
Posto da Mata/PSF Helvéc
vécia – zona rural.
Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO AM
MBULÂNCIA, com as
seguintes especificações
ões: Veiculo especial
equipado para simples rem
emoção de pacientes, com
capacidade mínima de at
até 07(sete) pessoas, 04
(quatro) portas, capacidad
dade do motor de 1.4 até
2.0de no mínimo 85 C
CV, flex (gasolina e
álcool),ar condicionado,
o, direção Hidráulica,
quilometragem livre, sem combustível, seguro
total e todos os acessór
sórios para transporte de
pessoas (de acordo com aas normas de trânsito CNT) e em perfeitas con
condições de uso. COM
MOTORISTA.
Atuação: CLINICA – sede
ede.

UN

VALOR
UN R$

VALOR
TOTAL
R$

VALOR
TOTAL
12
MESES

Mês

Mês
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Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO UT
UTILITÁRIO, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacida
idade para 07 (sete)
passageiros, capacidade do motor de 1.4 até 2.0de
no mínimo 85 CV, flex
ex (gasolina e álcool),ar
03
02
condicionado, direção hid
hidráulica, quilometragem Mês
livre, sem combustível,, sseguro total e todos os
acessórios para transporte
rte de pessoas (de acordo
com as normas de trânsito
ito - CNT) e em perfeitas
condições de uso. COM M
MOTORISTA.
Atuação: Transporte de pa
pacientes do TFD – sede/
TFD – distrito Posto da M
Mata.
Locação
de
VEÍCU
CULO
NOVO
OU
SEMINOVO TIPO VA
VAN, com as seguintes
especificações: Veiculo de transporte de pessoal,
com capacidade mínimaa dde 15 lugares, com cinto
de segurança, ar con
ondicionado e direção
hidráulica, quilometragem
m livre, sem combustível,
04
02
Mês
seguro total e todos os ac
acessórios para transporte
de pessoas (de acordo com
om as normas de trânsito CNT) e em perfeitas con
condições de uso. COM
MOTORISTA. Atuação:
o:Transporte de pacientes
da HEMODIÁLISE – se
sede/ HEMODIÁLISE –
distrito Posto da Mata.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
VO TIPO VAN, com as
seguintes especificações:
s: V
Veiculo de transporte de
pessoal, com capacidadee mínima de 15 lugares,
com cinto de seguranç
nça, ar condicionado e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios par
ara transporte de pessoas
05
5000
Km
(de acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e
em perfeitas condiçõe
ções de uso. COM
MOTORISTA.
ampanhas e eventos de
Atuação: Eventuais cam
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medicas
cas, vacinação, cursos, etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINO
OVO TIPO MICRO
ÔNIBUS, com as seg
seguintes especificações:
Veiculo de transporte dee ppessoal, com capacidade
mínima de 25 lugares, co
com cinto de segurança e
direção hidráulica, sem co
combustível, seguro total
e todos os acessórios para
ara transporte de pessoas
06
5000
Km
(de acordo com as norma
mas de trânsito - CNT) e
em perfeitas condiçõe
ções de uso. COM
MOTORISTA.
ampanhas e eventos de
Atuação: Eventuais cam
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medicas
cas, vacinação, cursos, etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.
Locação por quilometra
etragem de VEÍCULO
NOVO OU SEMINOVO
O TIPO ÔNIBUS, com
07
5000
Km
as seguintes especificações
ões: Veiculo de transporte
de pessoal, com capac
acidade mínima de 45
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lugares, com cinto dee segurança e direção
hidráulica, sem combustív
tível, seguro total e todos
os acessórios para trans
ansporte de pessoas (de
acordo com as normas de trânsito - CNT) e em
perfeitas
condições
de
uso.
COM
MOTORISTA.
ampanhas e eventos de
Atuação: Eventuais cam
saúde: Mutirão para ci
cirurgias de glaucoma,
catarata, consultas medica
icas, vacinação, cursos,etc
– sede, distrito e zonas rura
urais.
Lote 05 – As embarcações deste LOTE serão utiliz
ilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
ÇÃO.
Itens

Descrição do Produt
uto

Unid.

Quant.

01

BARCO, tipo lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, deste Munic
nicípio. Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa x P
Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.
BARCO, tipo, lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
ALMENTOS DA MERENDA ES
ESCOLAR, para
as Unidades Escolares situadass nnas ilhas deste
Município. Mensal. INTINERAR
ARIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha: 21
21,59 Milhas.

Mês

01

Mês

01

02

Valor
un.

Valor
total.

Valor
total 12
Meses

ados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lote 06 – As embarcações deste lote serão utilizad
Itens

Descrição do Produto
to

Unid.

Quant.

01

BARCO, tipo lancha de aalumínio com
capacidade para 06 (seis) passage
geiros, motor de
no mínimo 18 HP, com capota dob
obrável, proteção
nas laterais e coletes salva vidas,, ppara passageiros
e tripulação. PARA TRANS
NSPORTE DE
FUNCIONÁRIOS, desta Secretari
aria que atendem
nas
Ilhas
deste
Municíp
cípio.
Mensal.
INTINERARIO – Nova Viçosa x P
Perobas x Barra
Velha: 21,59 Milhas.
BARCO, tipo, lancha de aalumínio com
capacidade para 08 (oito) passage
geiros, motor de
no mínimo 120 HP, com cap
capota dobrável,
proteção nas laterais e coletes sal
salva vidas, para
passageiros e tripulação. PARA T
TRANSPORTE
MÉDICOS E ENFERMEIROS,, qque atendem as
comunidades situadas nas ilhas de
deste Município.
para as Unidades Escolares situa
ituadas nas ilhas
deste Município. Mensal. ITINER
ERÁRIO – Nova
Viçosa x Perobas x Barra Velha – M
Milhas 21,59.

Mês

01

Mês

01

02

Valor
Un

Valor
Total

Valor
Total 12
Meses
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1 DECLARAÇÕES:
1.1.

Preço: Nos preços propostos encont
ntram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fre
fretes e quaisquer
outros ônus que porventura possam re
recair sobre os serviços da presente licitação.

1.2.

Vistoria Inicial: Todas os empregad
ados/cooperados ou prepostos estão sujeitos a inspeção/v
o/vistoria antes de
entrarem em operação.

1.3.

Condições de Execução: Os emprega
egados/cooperados ou prepostos serão alocados nas divers
ersas vias segundo
ordem de prioridades e deverão serr ap
apresentados às mesmas para as quais forem designadass através
a
de ordens
de serviço da unidade requisitante,, co
com motoristas devidamente habilitados e operadores qual
ualificados para os
equipamentos que assim o exigirem,
m, tudo em conformidade com as especificações constante
ntes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital.

1.4.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (se
(sessenta) dias a contar da data de abertura dos envelopes.

NOVA VIÇOSA, _____ de _______________ de 20
2019.

______________
______________________
Razão Social / CNPJ
No
Nome do representante legal
Nºº do RG do Representante Legal
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ANEXO VI –
EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
MODELO - INEX
DECLARAÇÃO D
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃ
ÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
A empresa
endereço

..................,
à

inscrita

no

CNPJ sob

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

o

nº
nº

............,, com
co
.....,bairr
irro

....................cidade de ................................
........., estado de.................., neste ato representada legalmeente por (nome e
qualificação completa do representante lega
egal), DECLARA sob as penas da lei que, até a presente data
ata inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presen
sente certame licitatório, atendendo a todas as exigênciass feitas
fe
no referido
instrumento convocatório, inclusive aquela
elas relativas ao cumprimento do objeto da licitação.(Inciso
oV
VII do Art. 4º da
Lei 10.520/2002).
Declara ainda, que esta apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme o respectivo
res
edital,
não estando enquadrada em nenhum impe
pedimento legal para licitar com o Município de NOVA VIÇOSA
VI
– BA,
especialmente no que tange o art. 9º da lei
ei 88666/1993.

NOVA VIÇOSA , _____ de ____________
_____ de 2019.
___________________________________
____________________
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura

Razão

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
as, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timb
mbre da empresa
proponente.
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ANEXO VII –
MODELO - D
DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII, CF
DECLARA
RAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR
PROCESS
SSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃO P
PRESENCIAL PARA- SRP nº 134-2019

A empresa .................. ,inscrita no
CNPJ sob
o nº
............ ,com endereço à..................
.................... , nº
.....,
bairro ....................
cidade
de de .....................................
, estado de ................
........ , neste ato
representada legalmente por (nome e qualificação
ção completa do representante legal), DECLARA quem em atendimento ao
quanto previsto no Inciso XXXIII do art. 7º da C
Constituição Federal, combinado com o art. 27 da Lei 866
666/1993, alterado
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, nãoo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notur
turno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos,, aalvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, estando
est
ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais
ais por falsa declaração.

NOVA VIÇOSA , _____ de ____________
_____ de2019.
___________________________________
____________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
s, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbr
bre da empresa
proponente.
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ANEXO VIII–
MODELO – DECLARAÇÃ
ÃO DE NÃO EMPREGAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO D
DE NÃO EMPREGAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
PROCES
ESSO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃ
GÃO PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019

A empresa ..................,inscrita no CNPJJ so
sob o nº ............
,com endereço à................................,
nº.....,
bairro................... cidade de ........................
.................., estado de ..................., neste ato representada leg
egalmente por (nome
e qualificação completa representante lega
gal), DECLARA que, em atendimento ao quanto previsto
on
no Inciso III do art.
9º da Lei 8666/1993, alterado pela Lei 9.85
854, de 27 de outubro de 1999, não empregamos servidor público
púb
municipal em
nossos quadros técnico, estando ciente das
as rresponsabilidades administrativas, civis e criminais por fals
alsa declaração.

NOVA VIÇOSA, _____ de ____________
_____ de2019.
___________________________________
____________________ Razão
Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura

Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
s, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbr
bre da empresa
proponente.
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAÇÃ
ÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPO
OSTA
DECLARAÇÃO DE ELA
LABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROCESSO
SO ADMINISTRATIVO Nº 541-2019
PREGÃO
O PRESENCIAL/SRP Nº 134-2019
inscrita
no CNPJ sob o nº ............,, com
co
A empresa
..................,
endereço
à
...........................
..........,
nº
....
bairro....................cidade de ........................
.................., estado de..................., neste ato representada lega
egalmente por
(nome e qualificação completa do represent
entante legal), DECLARA sob as penas da lei, em especiall o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
cipar da licitação acima referenciada foi elaborada de maneira
a) a proposta apresentada para particip
independente pela Licitante, e o con
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,, d
direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação PREGÃO PRESENCIAL PAR
ARA SRP nº 134-2019-PMNV, por qualquer meio ou por
or qualquer
pessoa.
b) a intenção de apresentar a proposta ela
elaborada para participar da PREGÃO PRESENCIAL PARA
RA SRP nº
134-2019-PMNV não foi informada, di
discutida ou recebida de qualquer outro participante potenc
ncial ou de
fato da licitação PREGÃO PRESENC
CIAL PARA SRP nº 134-2019-PMNV, por qualquer mei
eio ou por
qualquer pessoa.
c) que não tentou, por qualquer meio ou po
por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro par
participante
potencial ou de fato da licitação PRE
REGÃO PRESENCIAL PARA SRP nº 134-2019-PMNV
V quanto a
participar ou não da referida licitação.
d) que o conteúdo da proposta apresenta
ntada para participar da PREGÃO PRESENCIAL PARA
A SRP nº
0XX0/201X-PMNV não será, no todoo oou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discu
cutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP
RP nº 1342019-PMNV antes da adjudicação do ob
objeto da referida licitação.
e) que o conteúdo da proposta apresentada
ada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL PARA
PA
SRP
nº 134-2019-PMNV não foi, no todo
do ou em parte, direta ou indiretamente, informado, disc
iscutido ou
recebido de qualquer integrante do órgã
gão licitante antes da abertura oficial das propostas.
f) E que está plenamente ciente do teor e dda extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
NOVA VIÇOSA, _____ de ____________
_____ de2019.
___________________________________
____________________
Razão Social / CNPJ
Nome e nº do RG do Representante Legal
Assinatura
Observação Importante:
Não serão aceitas declarações manuscritas,
s, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbr
bre da
empresa proponente.
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ANEXO X
PREGÃO PRESENC
NCIAL/REGISTRO DE PREÇO N°134-2019.
MINUTA DA ATA D
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/______
Aos ___ dias do mês de ______________ do ano 2019, o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, com ende
dereço à Rua
Prudente de Moraes, nº 10, centro, NOVA VIÇOSA
SA – BA, CEP _______________, CNPJ _______________
_____, isento
de inscrição estadual, e a empresa _____________
_________________, estabelecida à
___________________________
bairro
_____________________, cidade de
________________________-UF,
inscrita
no
CNPJ-MF
sob
o nº
________________________, Inscrição Estad
tadual nº __________________, neste ato represen
entada por
____________________________, portador dda Carteira de Identidade nº _______________,, CPF nº
________________, nos termos da Lei 8666/193,
3, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro
eiro de 2013,
e das demais normas legais aplicáveis, conformee a classificação das propostas apresentadas no Pregão Pre
resencial de
Registro de Preços - SRP nº 134-2019-PMN
NV, Ata de julgamento de Preços, homologada em _____ de
_________________ de2019 pelo Prefeito Municip
icipal do Município de NOVA VIÇOSA – BA, Manoel Costa
sta Almeida,
RESOLVEM registrar os preços apurados no P
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMADE REGIS
ISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
TE, visando eventual e futura contratação de empresa para
ra llocação de
Veículos, ônibus e embarcações a serem utilizadas
as pelas diversas Secretarias deste Município conforme espe
pecificações
constantes neste Anexo I. Tendo sido o(s) referido
ido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa signatária, cuja pro
roposta fora
classificada no primeiro lugar, por atender as exig
xigências editalícias e apresentar o menor preço por item, m
mediante as
cláusulas e condições abaixo.
C
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Registrar os preços apurados no PREGÃO PRES
ESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ÇOS, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, visando eventual
al e futura contratação de empresa para locação de Veículo
los, ônibus e
embarcações a serem utilizadas pelas diversas Se
Secretarias deste Município conforme especificações const
nstantes neste
Anexo I do Edital.Para atendimento das necessida
idades do Município de NOVA VIÇOSA - BA, nos termoss do
d Edital, a
saber:
Lote 01 - Os veículos deste LOTE serão utilizados
os pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ
AÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OB
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Lote 02 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
IA SOCIAL.
Lote 03 – Os veículos deste LOTE serão ut
utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
DUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTOS.
Lote 04 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lote 05 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Lote 07 – Os veículos deste LOTE serão utilizados
dos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.
O serviço/equipamento será executado/fo
/fornecido, conforme determinação / Ordem de Serviço daa Secretaria
S
Municipal de __________.
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C
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VALIDAD
ADE DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.
O prazo de validade da ata de registro
tro de preços não será superior a doze meses, incluídass eeventuais
prorrogações, a contar da assinatura da respectiv
ctiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do De
Decreto n.º
7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013.
É vedado efetuar acréscimos nos quantita
titativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o aacréscimo
2.
de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 199
993.
3. Os contratos decorrentes da Ata de Registro dee P
Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art.
t. 6
65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõe
sões que se
fizerem necessários aos serviços, em até 25% (vint
inte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
to.
5. Os contratos decorrentes da Ata de Registroo dde Preços deverão ser assinados no prazo de validade d
da Ata de
Registro de Preços.
6. A vigência dos contratos decorrentes do Sistem
ma de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses,
es, podendo
ser prorrogado, por iguais períodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Adm
dministração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.
7. Durante o prazo de validade desta Ata de Regis
gistro de Preços o Município de NOVA VIÇOSA não será ob
obrigada a
firmar as contratações que deles poderão advir,
r, ffacultando-se a realização de licitação específica para a aaquisição
pretendida, respeitada a legislação pertinente àss llicitações e ao Sistema de Registro de Preços, asseguran
rando-se ao
beneficiário do registro preferência em igualdad
ade de condições, não cabendo direito à indenização dee qualquer
espécie.
C
CLÁUSULA TERCEIRA
DA UTILIZAÇÃO
ÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.
A presente Ata de Registro de Preçoss ppoderá ser usada por órgãos participantes mediante lavr
avratura do
respectivo contrato, desde que autorizada pelo Ges
estor da presente Ata no Município de NOVA VIÇOSA.
2.
O preço unitário ofertado pela empresaa ssignatária da presente Ata de Registro de Preços é o cons
onstante no
item 2 da Cláusula Segunda desta Ata, de acordo co
com a respectiva classificação no PREGÃO Nº 0XX0/201X
1X-PMNV.
3.
Em cada fornecimento decorrente desta
sta Ata, será observado quanto ao preço, as cláusulas e ccondições
constantes do Edital do PREGÃO Nº 0XX0/201
201X-PMNV, que a precedeu e integra o presente instrum
rumento de
compromisso, independente de transcrição.
4.
A cada fornecimento, o preço unitário a sser pago será o constante da proposta apresentada, ratifica
ficada nesta
Ata, e somente poderá ser alterado nos termos espe
specificados do Edital do PREGÃO Nº 090/2018-PMNV.
CLÁUSULA QUARTA
DO LOC
OCAL EXECUÇÃO E PRAZOS
1.
Os serviços, objeto da presente licitação,
o, quando solicitados, serão prestados dentro do município de
d NOVA
VIÇOSA-BA, incluindo seus distritos, no endereço
eço constante da solicitação/requisição.
2.
Para os órgãos ou entidades que aderirem
em à Ata de Registro de Preços, o local de execução e os pra
prazos para
execução serão objeto de negociação entre as parte
rtes e serão consignados em contrato a ser firmado entre a co
contratante
e a contratada.
3.
Os Serviços/maquinas deverão ser prestad
tados/fornecidos em quantitativos e prazos fixados nas requisi
isições
encaminhadas ao licitante contratado.
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CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENT
TO E REALINHAMENTO DE PREÇOS
5. DO PAGAMENTO:
1.1. O pagamento será efetuado de acordo com
m a medição efetivamente utilizada pelas unidades fiscal
calizadoras,
obedecidos aos limites e franquias estabelecidos.
1.2. A CONTRATADA deverá apresentar a(s) No
Nota(s) Fiscal(is), até o 5º(quinto) dia útil de cada mês, sub
ubseqüente
à prestação dos serviços, às Unidades tomadoras
ras dos serviços que será responsável pela conferênc
ncia da(s)
mesma(s), mediante a medição mensal dos
os quantitativos efetivamente prestados sob sua responsabilid
ilidade, que
deverá liquidá-las e encaminhá-las à Contabilidade
de para os devidos lançamentos e pagamento.
O atraso na apresentação do faturamento
nto, que venha a implicar no respectivo atraso no recolhim
himento da
1.3.
importância retida para o INSS com acrésci
scimos legais, acarretará no repasse dos citados acrés
réscimos à
CONTRATADA.
1.4.
A cada prestação de serviços, o pagame
mento será feito em até 30 (trinta) dias, a contar da data
ta d
do ateste
(recebimento definitivo) de faturas/notas fiscais pe
pelo órgão requisitante e de acordo com a programação daa S
Secretaria
Municipal de Finanças.
1.4.1. As notas fiscais deverão vir acompanhadass m
mediante prévia comprovação de regularidade da empresa
sa p
perante o
INSS, CNDT e FGTS.
1.5.
O CONTRATANTE somente efetuaráá o pagamento das faturas mediante a apresentação dass q
quitações
legalmente exigíveis ou que venham a ser exigid
gidas por leis relativas a todo e qualquer encargo que see rrefira aos
serviços prestados, inclusive as contribuições devi
evidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos municipais corresp
spondentes
ao mês anterior à prestação de serviços.
1.6.
As Notas Fiscais/Fatura deverão, obrigato
atoriamente, descrever o fornecimento e ao serem encaminha
nhadas para
pagamento, acompanhar-se das respectivas autoriza
rizações.
1.7.
Se a prestação dos serviços não for efetu
tuada conforme condições deste edital, o pagamento ficará
rá suspenso
até seu recebimento definitivo.
1.8.
Em caso de irregularidade na emissão dos
os documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de
sua reapresentação devidamente regularizado.
1.9.
Nenhum pagamento será efetuado à co
contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer o
obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplênc
ência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
1.

DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
S:

2.1.
Os realinhamentos de quaisquer valores
es na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente
som
se
darão com a observância dos procedimentos abaixo
ixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para
ra validade
das propostas.
2.2.
A cada pedido de revisão de preço de
deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido,
demonstrando novamente a composição do no
novo preço, anexando documentos que comprovem os índices
reivindicados.
2.3.
Na análise do pedido de revisão, dentre
tre outros critérios, a Administração adotará para a verific
ficação dos
preços constantes dos demonstrativos que acom
companhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre emp
mpresas de
reconhecido, do mesmo produto/serviço ou simi
milar, realizada pela própria unidade ou órgão ou por ins
instituto de
pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoria
riais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação
de
de deferimento ou indeferimento da alteração solic
licitada, ser instruída da justificativa da escolha da Administ
istração no
prazo de 5 (cinco) dias úteis para cada item.
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CLÁUSULA SEXTA
DA AUTORIZAÇÃO PARA A
AQUISIÇÃO E ADESÕES POR OUTROS ÓRGÃOS
1.
As aquisições só poderão ser efetivadas ap
após emissão do respectivo contato com base na presente Ata de
Registro de Preço.
2.
As aquisições do objeto da presente Ata
ta de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a nec
ecessidade,
pela Secretaria Municipal de Administração e dema
mais secretarias do Município de NOVA VIÇOSA /BA.
rgãos à Ata de Registro de Preços, serão autorizadas pelo Che
hefe do
3.
As ADESÕES solicitadas por outros órgã
Executivo do Município de NOVA VIÇOSA /BA.
A.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS CONDIÇÕ
ÇÕES DOS VEÍCULOS E MAQUINAS
1.
Os Veículos/Maquinas Automotores nec
ecessários para a prestação dos serviços deverão estar em ótimas
condições de utilização, devidamente emplacados
os e com seguro total (se for o caso), e ainda estar em confo
nformidade
com as normas vigentes do Código Brasileiro de T
Trânsito, observadas todas as demais condições constante do
o Edital –
Anexo I – Especificações Técnicas / Termo de Ref
eferência.
CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES
1.
O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o contrato celebrado com a CONTRA
RATANTE
caracterizará inadimplência da adjudicatária / con
ontratada, aplicando-se as seguintes sanções, previstas no art.
ar 87 da
Lei Federal nº 8.666/93:
desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumpr
primento
1.1. Advertência escrita–comunicação formal de de
de contratos e outras obrigações assumidas, e a det
eterminação da adoção das necessárias medidas de correção.
o.
1.2. Multa - deverá observar os seguintes limitess m
máximos:
1.3Multa no valor de 0,2% (Dois décimos por cen
cento) do valor da autorização de fornecimento, por dia dee atraso
a
no
cumprimento do fornecimento.
c)
Multa de 10% (dez por cento) sobre o vvalor do contrato, no caso de atraso superior a trinta dia
ias, com a
conseqüência rescisão do contrato.
1.3. Suspensão temporária de participação em lic
licitação e impedimento de contratar com a Administração
ção Pública
Municipal.
1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ouu contratar com a administração Pública, enquanto perdur
durarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
ja ppromovida a reabilitação do fornecedor perante a própria au
autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sem
sempre que o contrato ressarcir a Administração Pública M
Municipal
pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão doo m
mesmo.
O valor da multa aplicada, nos termos
os do item 1.2 desta cláusula, será retido dos pagamentos dev
evidos pela
2.
Administração Pública Municipal ou cobrado judic
dicialmente.
3.
As penalidades de advertência e mu
multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos
ó
de
controle, pela autoridade expressamente nomeadaa nno contrato.
4.
As sanções previstas nos itens 1.1, 1.3
.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumulativamentee à prevista
no item 1.2, assegurado o direito de defesa préviaa ddo interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
5.
licitante que convocado dentro do pra
prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Re
Registro de
Preços, deixar de entregar documentação exigidaa nno edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardam
damento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
ta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
de fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
do de licitar
e de contratar com o Município de NOVA VIÇOS
OSA , pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
as previstas
no edital e na Ata de Registro de Preços e das dema
mais cominações legais.
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6.
As penalidades por ventura aplicadass à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro
de Fornecedores do Município de NOVA VIÇOSA
SA/BA.
7.
As sanções previstas nesta Cláusulaa ppoderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acord
ordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a ccontar da
intimação do ato.
CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os forne
necimentos
1.
Após a publicação da Ata de Registro dee P
dentro do prazo de validade do Registro, mediante
te formalização de contrato específico.
Os licitantes que tenham seus preços regis
gistrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas
stas na Ata
2.
de Registro de Preços.
Integram esta Ata, independente de trans
anscrição, o Edital do Pregão Presencial nº 134-2019-PMN
NV e seus
3.
Anexos, em especial o Termo de Referência e a pr
proposta da empresa _________________________, classif
sificada em
1º lugar para o objeto desta SRP.
Para dirimir todas as questões decorrent
ntes da execução deste contrato, fica eleito o Foro da Com
omarca de
4.
NOVA VIÇOSA - Estado da Bahia, excluído qualq
alquer outro.

tratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três
rês) vias de
E, por assim se acharem justas, acordadas e contra
igual teor e forma, para que surta seus efeitos legai
ais.
____ de _______________ de2019.
NOVA VIÇOSA - BA, ____
MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.
MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
NOME:_________________________
CPF:___________________________

CONTRATADA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LE
EGAL

TESTEMUNHAS:
NOME:___________________
________
CPF:______________________
________
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ANEXO
OX
XI – MINUTA DE CONTRATO
MI
MINUTA DE CONTRATO Nº ____ / 2019
CO
CONTRATO que entre si celebram o Município de NOVA VIÇOSA
V
– BA,
com interveniência da Secretaria Municipal
e a Empresa
___
________________________
De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇ
VIÇOSA/BA, inscrito no CNPJ sob o nº________________
_______, isento de
inscrição estadual, com sede na Avenida Oce
ceânica, n° 2994, Abrolhos I, Telefone.: (73) 3208-1124, No
Nova Viçosa - BA,
CEP 45.920-000, representado neste ato pelo
elo Senhor Prefeito Municipal MANOEL COSTA ALME
EIDA, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro
utro lado a empresa _____________________, pessoa jur
jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº ______
__________, situada no endereço à Rua ______________
______, nº _____,
Bairro___________, cidade ______________
__, estado _____, doravante denominada
CONTRAT
TADA,
neste
ato
representada
pelo
S
Sr.
_________________________,
profissão
________________________, inscrito no CPF sob o nº_______, residente e domiciliadaa no endereço
_____________________ nº _______, ba
bairro ___________________, cidade _______________
_______ estado
______, por acharem entre si, justo e acer
certado o presente Contrato Administrativo, pelas cláusula
las e condições
descritas no presente contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGALIDA
DADE.
1.
O presente contrato administrativo tem
em como base legal a Ata de Registro de Preços nº ____/20
2019, originária
do Processo Licitatório na Modalidadee PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 134-2019-PMNV,
V, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 541-2019, e ainda,
da, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123
23/2006, e pelas
normas contidas no Edital do certame e se
seus Anexos, que são partes integrantes desta avença, independente
ind
de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato ass llocações previstas no PREGÃO PRESENCIAL PARA
A SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR
R PREÇO POR LOTE, para eventual e futura contratação
o de empresa para
locação de Veículos, ônibus e embarcaçõe
ões a serem utilizadas pelas diversas Secretarias deste Município.
M
Pelas
condições estabelecidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preço nº ______/2019, na Proposta Co
Comercial Final da
Contratada, no Edital do PREGÃO PRESEN
NCIAL/SRP nº 134-2019-PMNV, em especial no Termo de Referencia, que
são partes desta avença independente de trans
nscrição.
DO CONTRATO
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR D
1.
As partes atribuem a este Contrato, pa
para efeitos de direito, o preço global de R$ ___________
__ (_________),
referente a_____ do município de NOVA V
VIÇOSA – BA, conforme necessidades e Ordens de Ser
erviços a serem
emitidas pela Secretaria Municipal de Admini
inistração.
2. O valor definido nesta cláusula inclui todo
odos os custos operacionais pela execução do objeto desse
se contrato, tais
como os tributos eventualmente devidos,
s, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
is e comerciais
incidentes, frete, bem como as demais des
despesas diretas e indiretas, seguros em geral, regulament
entos e posturas
municipais, de modo a constituir a única cont
ntraprestação pela execução do objeto deste Contrato
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENT
NTO E DO REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEI
EIRO
1

DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado de aacordo com a medição dos quantitativos mensais efetivame
mente utilizados
1.1.
pela administração pública.
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A CONTRATADA deverá apresentar a(s)
(s) Nota(s) Fiscal(is), até o 5º (quinto) dia útil de cada mês,
s, subseqüente à
1.2.
prestação dos serviços, às Unidades tomadoras
as dos serviços que será responsável pela conferência da
da(s) mesma(s),
mediante a mediação mensal dos quantitativos efe
efetivamente prestados sob sua responsabilidade, que dever
erá liquidá-las e
encaminhá-las à Contabilidade para os devidos lanç
ançamentos e pagamento.
1.3.
O atraso na apresentação do fatu
aturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no re
recolhimento da
importância retida para o INSS com acréscim
imos legais, acarretará no repasse dos citados acréscimos à
CONTRATADA.
1.4.
A cada prestação de serviços, o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, a contar da data do ateste
(recebimento definitivo) de faturas/notas fisca
iscais pelo órgão requisitante e de acordo com a programação
ção da Secretaria
Municipal de Finanças.
1.4.1. As notas fiscais deverão vir acompanha
nhadas mediante prévia comprovação de regularidade da emp
mpresa perante o
INSS, CNDT e FGTS.
1.5.
O CONTRATANTE somente ef
efetuará o pagamento das faturas mediante a apresentação
ão das quitações
legalmente exigíveis ou que venham a serr eexigidas por leis relativas a todo e qualquer encargo que
ue se refira aos
serviços prestados, inclusive as contribuições
ões devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos municipais co
correspondentes
ao mês anterior à prestação de serviços.
1.6.
As Notas Fiscais/Fatura deverão
ão, obrigatoriamente, descrever o fornecimento e ao serem
m encaminhadas
para pagamento, acompanhar-se das respectiv
tivas autorizações.
1.7.
Se a prestação dos serviços nã
não for efetuada conforme condições deste edital, o pag
agamento ficará
suspenso até seu recebimento definitivo.
Em caso de irregularidade na emi
missão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será co
contado a partir
1.8.
de sua reapresentação devidamente regulariza
izado.
1.9.
Nenhum pagamento será efet
fetuado à contratada, enquanto pendente de liquidaç
ação, qualquer
obrigação financeira decorrente de penalid
lidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reaj
ajustamento de
preços.
2.

DO REALINHAMENTO DE PR
PREÇOS:

2.1.
O valor do presente contrato
to sserá fixo e irreajustável até o final do período de 12 (doze)
e) meses a partir
da data da apresentação das propostas.
2.2.
Os realinhamentos de quaisqu
squer valores na presente licitação, após a assinatura do Con
ontrato, somente
se darão com a observância dos procedimen
entos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido
o n
no Edital para
validade das propostas.
2.3.
A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificad
cadas do pedido,
demonstrando novamente a composição ddo novo preço, anexando documentos que comprovem
vem os índices
reivindicados.
2.4.
A eventual autorização dda revisão de preços será concedida após análise
ise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplará os qu
quantitativos remanescentes a partir da data do protocolo
lo do pedido no
protocolo Geral do CONTRATANTE.
Na análise do pedido de revisão,
ão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a v
verificação dos
2.5.
preços constantes dos demonstrativos que
ue acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre
tre empresas de
reconhecido porte do mesmo produto/serviço
iço ou similar, realizada pela própria unidade ou órgão ou p
por instituto de
pesquisa, utilizando-se, também, de índicess se
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo
do a deliberação
de deferimento ou indeferimento da alteração
ção solicitada, ser instruída da justificativa da escolha da Adm
dministração no
prazo de 5 (cinco) dias úteis para cada item.
2.6.
Quaisquer tributos ou encargos
os legais criados, alterados ou extintos, bem como a supe
perveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a ddata de apresentação da proposta, de comprovada repercuss
ussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para
ra m
mais ou menos, conforme o caso.
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO O
ORÇAMENTÁRIA
ntrato serão suportadas, previamente empenhadas e processa
ssadas, por conta
1. As despesas decorrentes do presente Cont
de verba própria do orçamento vigente, sob a seguinte rubrica:
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
05
0501
2.009
3390.39.00
00
2
2
12
1201
2.043
3390.39
00
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

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 Admini
inistração
Ou
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Re
Recursos Ordinários
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
stão dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta Seletiva.
Outr
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
cursos Ordinários
Executiv
tivo
Prefeitu
itura Municipal de Nova Viçosa.
Secretar
taria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Secretar
taria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Gestãoo d
das Atividades da Secretaria Viação, Obras e Serviçoss P
Públicos.
Outross S
Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recurso
sos Ordinários
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%

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Educação Cultura e Desportos.
Fundo
do Municipal de Educação
Gestã
stão das Atividades do Ensino Fundamental.
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Educa
ucação – MDE 25%
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.062
3390.39.00
02
2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14
2
2
10
1001
2.050
3390.39.00
00

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.051
3390.39.00
00
29

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.052
3390.39.00
00
29

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.054
3390.39.00
00
29

Execu
cutivo
Prefei
feitura Municipal de Nova Viçosa
Secret
retaria Municipal de Saúde.
Fundo
do Municipal de Saúde
Manu
nutenção das Atividades do FMS
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Saúde
de 15%
Execu
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secre
retaria Municipal de Saúde
Fund
ndo Municipal de Saúde
Gestã
stão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Saúde
úde 15%
Trans
ansferência de Recursos SUS
Execu
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secre
retaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Manu
nutenção das Atividades do FMAS
Outro
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recur
cursos Ordinários
Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRAS,
(C
SCFV)
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ansferência do FNAS
Executi
utivo
Prefeitu
itura Municipal de Nova Viçosa
Secretar
taria Municipal de Ação Social
Fundoo M
Municipal de Ação Social
Gestãoo d
das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (CRE
REAS, PAEFI)
Outros
os Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recurso
rsos Ordinários
Transfe
sferência do FNAS
Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do IGD - SUAS
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ansferência do FNAS
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Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.055
3390.39.00
00
29

Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Programa Bolsa Família IGD - BF
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ansferência do FNAS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
10
1001
2.053
3390.39.00
00
29

Exec
ecutivo
Prefe
efeitura Municipal de Nova Viçosa
Secr
cretaria Municipal de Ação Social
Fund
ndo Municipal de Ação Social
Gest
estão das Atividades do Bloco de Programas
Outr
utros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
Recu
ecursos Ordinários
Tran
ansferência do FNAS

onta de dotações
2. Caso os serviços ultrapassem o exercícioo aatual, nos exercícios seguintes as despesas correrão à cont
orçamentárias próprias, consignadas nos respe
spectivos Orçamentos-Programa, ficando o CONTRATANT
NTE obrigado a
apresentar.
e
Nota de
3. No início de cada exercício a respectivaa Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade,, emitir
Empenho complementar, respeitada a mesma cl
classificação orçamentária.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO
O CONTRATO
4. A vigência dos contratos decorrentes do Si
Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) m
meses, podendo
ser prorrogado, por igual período, nos termos
os do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, quan
ando a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a A
Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA
DA.
tro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei
5. Os contratos decorrentes da Ata de Registro
nº 8.666, de 1993.
6. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar,
ar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supr
upressões que se
fizerem necessários aos serviços, em até 25% (v
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contr
ntrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO E PRAZOS
1.

Os serviços, objeto do presente contra
trato, quando solicitados, serão prestados dentro do municíp
icípio de NOVA
VIÇOSA, incluindo seus distritos, noo eendereço constante da solicitação/requisição.

2.

Os Serviços deverão ser prestados em
m qquantitativos e prazos fixados nas requisições encaminhada
adas ao licitante
contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇ
AÇÕES DA CONTRATADA
1.

A contratada deverá instalar no prazoo m
máximo de 60 (sessenta) dias, escritório neste município,
o, ccujo local será
definido pela administração em conjun
unto com a contratada;

2.

Disponibilizar operadores e motorist
istas devidamente habilitados nas categorias exigidas pel
pelo Código de
Trânsito Brasileiro, assumindo integral
ralmente a responsabilidade pela capacidade funcional e ido
doneidade moral
de seus empregados/cooperados ou pr
prepostos, bem como quaisquer danos por eles ocasionados
os, sendo assim,
de exclusiva responsabilidade da C
CONTRATADA todo e qualquer encargo de naturez
reza trabalhista,
previdenciária, fiscal e comercial, resul
sultante da execução deste contrato.
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3.

pesas decorrentes do uso de Veículos e ônibus e embarcaç
ações tais como
Responsabilizar-se por todas as despe
combustível, manutenção preventivaa e corretiva, impostos, taxas, seguros, pneus, câmaras dee aar, reforma ou
recuperação do bem e as respectivas
as mão-de-obra, não cabendo indenização, reembolso ou ad
adiantamento à
CONTRATADA.

4.

Responsabilizar-se por qualquer infra
fração às leis de trânsito bem como pelos danos e prejuíz
ízos causados a
terceiros ou diretamente à Administraç
ração, decorrente de sua culpa ou dolo.

5.

Em caso de impedimento de quaisquer
er Veículos e ônibus e embarcações mediante vistoria, substi
stituí-lo
imediatamente por outro da mesma esp
espécie e natureza.

6.

Colocar Veículos e ônibus e embarc
arcações à disposição exclusiva do CONTRATANTE, em função das
necessidades por ela estabelecidas em
m ttermos de dias e horários, inclusive serviços extraordinários
rios.

7.

Em caso de substituição temporária ou definitiva, por necessidade da CONTRATADA, os Veícu
ículos/Maquinas
Automotores deverão ser do mesmoo tipo e categoria em que foi contratado, sem prejuízos à execução dos
serviços.

8.

Assumir inteira responsabilidade pela
la execução dos serviços que lhe forem adjudicados.

9.

Apresentar os Veículos e ônibus e embarcações sempre em condições de conservação e ffuncionamento
mecânico, instrumentos de painel,, dde segurança, pintura e limpeza, bem como os condutor
tores/operadores
trajando-se convenientemente, quando
do for o caso.

o aaos faltosos, no
10. Manter reserva de Veículos e ônibuss e embarcações com disposição imediata para atendimento
prazo máximo de 02:00hs (duas horas)
ras).
11. Garantir a cada motorista / operador,
or, na execução dos serviços, o conjunto necessário de cond
ondições, não só
para proteger a saúde, como para prev
evenir acidentes do trabalho.
12. Tomar todas as providências e assum
umir as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando em ocorrências daa eespécie forem vítimas os seus empregados / cooperados,, no desempenho
dos serviços ou em conexão com eles,
es, ainda que verificadas em dependências do
CONTRATANTE.
.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante àss exigências
e
de
13. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.21
Segurança e Medicina do Trabalho.
14.
Manter, durante toda a execução
ão do contrato, em compatibilidade com as obrigações assum
umidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exig
xigidas na licitação.
15.

Garantir para cada Veículos e ônibuss e embarcações, seguro de acidentes para os motoristas / ope
operadores e

passageiros, para danos materiais e pessoais
ais.
15.1. A falta dos seguros citados no item
m 14 implica em responsabilidade direta da contratada, na condição de
principal responsável, pela cobertura de inde
ndenização individual para operadores, motoristas e passage
ageiros, além da
cobertura de danos materiais e pessoais de ter
terceiros.
Veículos e ônibus e embarcações será de inteira respon
onsabilidade da
16. O abastecimento (combustível) dos Ve
CONTRATADA.
ibus e embarcações poderão ser abastecidos pela Prefeitur
tura e os valores
16.1. Excepcionalmente, os Veículos e ônibu
descontados mensalmente nas respectivas meedições.
17. Não permitir que motorista / operador em
m serviço, faça uso de drogas e bebidas alcoólicas. Na event
entual ocorrência
destes fatos, tomar as devidas providências
as no sentido de coibir e encaminhar o funcionário para tra
tratamento, sem
prejuízo da execução dos serviços.
18. Manter um plantão administrativo/operaci
acional para solução das ocorrências e eventualidades que por
porventura
registrarem.
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ES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
ão contratual e
1. A Unidade responsável pelo serviço fficará responsável pelo acompanhamento da execução
fiscalização em conjunto com a Secretaria Mu
Municipal a ela vinculada.
ADA.
1.1. Indicar, por instrumento próprio, o nomee do fiscal e a sua matrícula,encaminhando à CONTRATAD
te do presente contrato.
1.2. Cópia da indicação será parte integrante
po, do motorista / operador que não desempenhar a contento
to ssuas funções e
2. Solicitar a substituição, a qualquer tempo,
dos Veículos/Maquinas Automotores conside
derados fora das condições exigidas.
3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe
he prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas
as durante a
execução do Contrato.
as de segurança e medicina do trabalho.
4. Supervisionar o cumprimento das normas
ENTOS INTEGRANTES
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMEN
aqui estivessem transcritos:
1. Integram o presente Contrato, como se aqu
1.2. Anexo I–Termo de Referencia o editall ddo PP-SRP nº 134-2019-PMNV.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO V
1. O pessoal que a CONTRATADA empreg
egar para a execução do objeto ora avençados não terá relaçã
ação de emprego
com o CONTRATANTE e deste não poderá
rá ddemandar quaisquer pagamentos.
2. No caso de vir o CONTRATANTE a sser acionado judicialmente, a CONTRATADA o ressarc
arcirá de toda e
qualquer despesa que, em decorrência disso,
o, vvenha a desembolsar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS
SP
PENALIDADES
1. O fornecedor que descumprir total ou pparcialmente o contrato celebrado com a CONTRATANT
NTE caracterizará
inadimplência da adjudicatária / contratada,
da,aplicando-se as seguintes sanções, previstas no art. 87
7 da Lei Federal
nº8.666/93:
1.1. Advertência escrita–comunicação formal
al de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento
de
de contratos e outras obrigações assumidas,, e a determinação da adoção das necessárias medidas de corr
orreção.
1.2. Multa–deverá observar os seguintes limi
mites máximos:
a)

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

b)

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
lor do contrato, no caso de atraso superior a trinta dias, com a conseqüência
da rescisão do contrato.
1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
ção Pública
Municipal.
1.4. Declaração de inidoneidade para licita
itar ou contratar com a administração Pública, enquanto
o p
perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que
ue seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a próp
rópria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedid
dida sempre que o contrato ressarcir a Administração Públ
ública Municipal
pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão
são do mesmo.
2.
O valor da multa aplicada, nos te
termos do item 1.2 desta cláusula, será retido dos pagamento
ntos devidos pela
Administração Pública Municipal ou cobrad
rado judicialmente.
3.
As penalidades de advertência
ia e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação
o d
dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamente no
nomeada no contrato.
4.
As sanções previstas nos itens
ns 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumu
mulativamente à
prevista no item 1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) diass ú
úteis.
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l, por uma das partes, das obrigações que lhes correspond
ondam, não será
5. O descumprimento parcial ou total,
considerado inadimplemento contratuall sse tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e
feitos não eram
6. Comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efei
possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
ula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, dee acordo
a
com a
7. As sanções previstas nesta cláusula
gravidade da infração, facultada ampla de
defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úte
úteis a contar da
intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA
AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA deverá mant
anter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
1.
qualificação necessárias e exigidas na licita
itação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA R
RESCISÃO
A inexecução total ou parcial, des
deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos art
artigos 77 a 80
1.
da Lei Federal n° 8.666/93.
2.
Os casos de rescisão contratuall se
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegu
gurado o
contraditório e a ampla defesa.
3.
A rescisão deste Contrato poderá
rá ser:
3.1.
Determinada por ato unilateral e eescrito da Administração, nos casos enumerados nos inciso
isos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
3.
3.2.
3.3.

Amigável, por acordo entre as pa
partes, desde que haja conveniência para a Administração.
Judicial, nos termos da legislação
ão vigente sobre a matéria.

4. A rescisão administrativa ou amigável
el será precedida de autorização escrita e fundamentada da au
autoridade
competente.
5. Na hipótese de rescisão determinada
da por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados
a
ao
CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA L
1.

Aplica-se a este Contrato e nos ca
casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8666/93 e suas
as aalterações.

FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FO
1.
As partes elegem o foro da Coma
marca de NOVA VIÇOSA /BA, com renúncia de qualquerr o
outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer
er questão contratual não resolvida administrativamente.
E, por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, em 03 (três) vias, de igual teo
teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo, que tamb
mbém o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais
is eefeitos.
NOVA VIÇOSA - BA, ____
____ de _______________ de2019.

MUNICIPIO DE NOVA VIÇOSA/BA.
MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
NOME:_________________________
CPF:___________________________

CONTRATADA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LE
EGAL

TESTEMUNHAS:
NOME:___________________
________
CPF:______________________
________
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