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9.1. At6 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na

forma prescrita na Lei N° 8.666/93, poderb solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato

convocatorio do presente Pregao, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta

Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administragao, localizado na Avenida Santos Dumont, Km 2,

Estrada do Coco - Lauro de Freitas/ Bahia no horario de expediente do Setor das 08:00 as 14:00 horas,

apresentando os seguintes documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante

que esta dando entrada na solicitagbo de Impugnagao;

9.2. Cabera a Pregoeira, decidir sobre a impugnagao no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas antes da

abertura do Certame;

9.3. Apresentagao de impugnagao apos o prazo estipulado no subitem 8.1, n§o sera conhecido;

9.4. Acolhida a petigao contra o Ato Convocatbrio, serb designada nova data para realizagao do Certame;

9.5. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objegao venha a

apontar, na data da abertura da Sessbo Publica ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas

ou irregularidades, hipotese em que tal comunicag§o n§o tera efeito de recurso.

10. DOS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intengao de interpor recurso,

mediante registro em ata da sintese das suas razoes, sendo-lhe desde ja concedido o prazo de 03 (trbs)

dias para apresentagao das correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na

Secretaria Municipal de Administrate, no horario de expediente do Setor das 08:00 bs 14:00 horas;

Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do

representante que esta dando entrada na solicitagao de Recurso, ficando os demais licitantes desde logo

intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a correr do termino do

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

10.1.1. Os memoriais deverao ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da

recorrente, sendo que nao serbo aceitos via e-mail, fax-simile, ou qualquer outro meio eletronico;

10.2. A falta de manifestagao imediata e motivada da intengao do licitante em recorrer importara a

decadencia do direito de recurso e a Pregoeira adjudicara o objeto do Certame a (s) empresa(s)

declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o presente procedimento a Autoridade Competente, para

homologagbo;

10.3. Nao serao aceitos como recursos as alegagoes e memoriais que n§o se relacionem as razoes

indicadas pelo licitante na Sess3o Publica;

10.4. O recurso contra decisao da Pregoeira tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a

invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;
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10.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), tera (ao) efeito suspensivo e serb (bo) dirigido(s) a

Secretaria de Administragao de Lauro de Freitas, por intermedio da Pregoeira, a qual podera

reconsiderar sua decisao, em 03 (dias) dias ou encaminha-lo(s) a Procuradoria Geral do Municipio,

para Parecer Juridico;

10.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fara a adjudicagbo do objeto ao licitante vencedor e

homologara o procedimento licitatbrio.

11. LOCAL DA EXECUCAO/CONTRATUAL

11.1. A locagao dos veiculos sera executada na Secretaria Municipal de Servigos Publicos - SESP. Av.

Gerino de Souza Filho, Qd 14-Lts. 2,3,16 e 17 Bairro do Caji - Lauro de Freitas - Bahia.

11.2. Os veiculos deverao ser entregues em ate 2 (dois) dias uteis.

11.3. Todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem

serao de responsabilidade da empresa vencedora.

V 12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Efetuar a prestagao de servigo em perfeitas condigoes de uso, funcionamento, conservagbo e

seguranga, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observbncia das especificagoes deste

Termo de Referenda e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as

regularidades fiscais em dias;

12.2. Responsabilizar-se por toda e qualquer avaria que os veiculos venham sofrer, durante a execugao dos

servigos, momento em que deverb ser substituido imediatamente, para evitar a paralisagao dos servigos

contratados.

12.3. Substituir imediatamente os veiculos de sua propriedade ou posse que vier a se acidentar, apresentar

defeito mecanico, a substituigao dos veiculos que por ventura apresentem defeitos, deve se dar por veiculo

idbntico e nos moldes do contrato a ser firmado.

12.4. Disponibilizar os veiculos contratados no prazo maximo de atb 02(dois) dias uteis da assinatura do

CONTRATO, devendo, no mesmo prazo, apresentar copia autenticada dos documentos dos veiculos. Em

caso de troca de qualquer veiculo, devera obrigatoriamente atualizar os documentos junto a fiscalizagao da

CONTRATANTE;

12.5. Comparecer sempre que solicitado a Sede da Fiscalizagbo, em horario por esta estabelecido, a fim de

receber instrugbes ou participar de reunibes que poderao realizar-se em outros locais;

12.6. Responder por todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras

despesas relativas aos servigos a serem contratados, encargos sociais, trabalhistas, previdencibrios, fiscais

e comerciais.
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12.7. Assumir todas as responsabilidades de reposigao de pegas dos veiculos.

12.8. Executar os servigos contratados de acordo com as especificagdes estabelecidas pela

CONTRATANTE, por intermedio da Diretoria Municipal de Abastecimento, obedecendo as condigoes fixadas

neste contrato, em licitag«io e na proposta da contratada.

12.9. Substituir os veiculos, se for o caso, de modo a garantir a correta execugdo do objeto a

CONTRATANTE tendo em vista que as contratagoes n§o poderao sofrer solugao de continuidade inclusive

em fungdo de operagao de rodizio de veiculos, implantada por orgaos governamentais.

12.10. Responsabilizar-se por todas as obrigagoes decorrentes da contratagao, como impostos, taxas,

seguros obrigatorio e, inclusive, multas na execugao do contrato.

12.11. A manutengao dos carros correra por conta da Contratada, inclusive substituigao de pegas, pneus e

acessorios.

12.12. Apresentar a documentagao dos veiculos que dever£ constar o nome da empresa contratada como

proprietary, ou documento que comprove a posse.

12.13. Disponibilizar os veiculos para a CONTRATANTE, que serao responsabilizados por quaisquer

infragoes de transito cometido sob sua condugao, ficando a contratada responsavel pelo pagamento de

multas e denuncias do infrator para fins de penalidades, conforme legislagao em vigor.

12.14. Indicar urn representante legal com todos os poderes para representa-lo perante a CONTRATANTE.

12.15. Cabera a contratada apresentar os 02 (dois) veiculos com no maximo 05 (cinco) anos de uso;

12.16. Cabera a contratada a despesas com multas de transito e pedagios;

12.17. Cabera a contratada as despesas com o fornecimento de lubrificantes, pegas, pneus e camaras de ar,

revisoes e servigos de manutengdo preventiva e corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de diregao,

balanceamento de rodas e etc), bem como outras taxas e impostos referentes aos veiculos objetos do

presente;

12.18. A Contratada devera manter assistencia mecanica e reboque, 24h por dia, inclusive aos sabados,

domingos e feriados, sem onus para a contratante;

12.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,18 e

26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), implicando na obrigagao de, a criterio da

Administragao, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo de

24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

12.20. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovagSo.

\

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13

PAG: JO</
ASS:

~



o PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

13.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratagao, de acordo com o prego, os

prazos e as condigoes estipuladas neste Edital.

13.2. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e

impostos, empregados e demais despesas necessarias ao bom andamento dos servigos;

13.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrbncia relacionada com a execugao do objeto contratual

diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

13.4. Responsabilizar-se pelos combustiveis referente a boa prestagbo dos servigos;

13.5. Aplicar a Adjudicatciria as sangoes regulamentares e contratuais;

13.6. Receber o Objeto. disponibilizando local, data e horÿrio;

13.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos com as

especificagoes constantes do pedido e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivos;

13.8. Devolver todo e qualquer bem que estiver em desacordo com as especificagoes definidas no Termo de

Referenda, solicitando expressamente a sua substituigbo;

13.9. Solicitar a substituigao dos bens que apresentarem defeitos de fabricagao.

14. DO CONTRATO

14.1. A Administragao da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas convocara a adjudicataria, para que no

prazo maximo de 30 (trinta) dias, assine o Contrato;

14.2. Para a assinatura do Contrato, a ser celebrado, a empresa devera representar-se por:

a) Socio que detenha poderes de administragbo, apresentando o Contrato Social e sua ultima alteragao, ou;

b) Procurador com poderes especificos para assinar o Contrato.

14.3. Se a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito, aceita pela

Administragio, aplicar-se-ei o disposto no Art. 4°, Inciso XXIII da Lei N° 10.520, de 17.07.2002, sem prejuizo

das sangoes administrativas previstas no item 16 deste Edital e Art. 81 da Lei N° 8.666/93;

14.4. A Locagao de veiculos sera conforme solicitagao da Secretaria Requisitante;

14.5. As despesas decorrentes da entrega dos veiculos objeto da presente licitagao estarbo inclufdas nos

pregos propostos, sendo de inteira responsabilidade da licitante;

14.6. O Contrato celebrado tera vigencia de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado em alguma das

hipoteses do Art. 57 da Lei N° 8.666/93.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado atraves de Ordem Bancaria, mediante deposito na conta corrente da

contratada, no prazo de ate 30 (trinta) dias uteis apos a entrega do material na Secretaria Municipal de

Administragbo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho,
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a qual sera conferida e atestada pelo servidor ou Comissao responsavel pelo recebimento, observado o

estabelecido no Art. 5° da Lei N° 8.666/93, e desde que nao ocorra fato impeditivo provocado pela

Contratada;

15.2. A execugao do objeto sera feita conforme estipulado no Anexo I- Termo de Referenda;

15.3. A Secretaria Municipal de Administragao nao aceitara os bens e/ou servigos objeto deste Edital

em desacordo com este Edital e seu Anexo I - Termo de Referenda, sem prejuizo da apiicagao das

sangoes previstas no item 14 deste Edital;

15.4. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao

financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que isso gere direito ao

pleito de reajustamento dos pregos ou corregao monet£ria;

15.5. Os pagamentos somente serao realizados apos a comprovagao de regularidade da documentagao

obrigatoria da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Municipio ou mediante a comprovagao

documental da manutengao da regularidade juridica, fiscal e trabalhista, exigidas na fase de HabilitagSo do

Certame licitatorio;

15.6. Sera efetuada a retengao de tributos e contribuigoes, pelo fornecimento de bens ou prestagao de

servigos em geral, inclusive obras, conforme Artigo 64 da Lei N° 9.430, de 27/12/1996. As pessoas juridicas

optantes pelo SIMPLES n§o estao sujeitas a retengao, desde que apresentem Declaragao na forma do

Anexo IV da IN SRF N° 480 de 15 de dezembro de 2004.

16. DO ADITAMENTO

16.1. O Contrato proveniente deste Edital podera ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das

determinagoes e limitagoes da Lei N° 8.666/93, aplic£vel as contratagoes da Administragao Publica, inclusive

quanto aos prazos para a execugao contratual.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATES

17.1. Ficara impedida de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo

das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no

que couber, garantido o direito previo da ampla defesa, a licitante que:

a) Deixar de entregar a documentagao exigida no Edital;

b) No prazo determinado, nao assinar o Contrato ou n§o retirar a Nota de Empenho;

c) Apresentar documento falso ou fizer declarag§o falsa;

d) Ensejar o retardamento da execugao do objeto deste Preg3o Presencial;

e) Nao mantiver a Proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na execugao do Contrato;
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g) Comportar-se de modo iniddneo;

h) Cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecugao Total ou Parcial do objeto do Preg3o, a Administrag3o da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, podera garantida a defesa ptevia, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangoes:

a) Advertencia;

b) Multa moratoria de 0,2% (dois decimos por cento) por dia de atraso na execugao do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (d6cimo sexto) dia, ate o 30° dia de atraso;

d) Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;

e) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com Administragio por

periodo nao superior a 02 (dois) anos;

f) Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com AdministragSo Publica.

17.3. O atraso injustificado na execugao do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, podera ensejar a

rescisSo do Contrato;

17.4. As multas aplicadas serao descontadas dos cteditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no

prazo de ate 15 (quinze) dias, da data da comunicagao oficial e, caso n§o cumprida, ser§o cobradas

judicialmente;

17.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicagao das penalidades previstas nos itens 17.1 e 17.2, alineas “b”,

“c”, “d”, “e” e T, ao (a) Secretario(a) Municipal de Administragÿo, a penalidade de advertencia, prevista no

item 14.2, alinea “a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da

notificag§o;

17.6. Da aplicagao da penalidade prevista nos itens 17.1 e 17.2 cabete recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da notificageio, que sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato,

a qual podera reconsiderar a sua decisao, ou, faze-lo subir devidamente informado;

17.7. As sangoes previstas no item 17.2, alineas "b”, “c” e “d”, poderao ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas neste Edital;

18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

18.1. Nos casos de Microempresa deveteo ser apresentados documento emitido pela Junta Comercial

comprovando o regime diferenciado;

18.2. Havendo alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera assegurado o prazo de 05 (cinco)

dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do

Certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administragio Publica, para a regularizagio da
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documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais Certiddes Negativas ou

Positivas com Efeito de Certidao Negativa;

18.3. A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto no item 18.2, implicara decadencia do direito

a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no Art. 81 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993,

sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a

assinatura do Contrato, ou revogar a licitagao;

18.4. Sera assegurado, como criterio de desempate, preference de contratagao para as Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte;

18.5. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as Propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou ata 05% (cinco por cento) superior ao Melhor Prego;

18.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera apresentar Proposta de

prego inferior aquela considerada vencedora do Certame, situagao em que sera adjudicado em seu favor o

objeto licitado;

b) nao ocorrendo a contratagao da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a" deste

item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 1° e 2° do Art.

44 da Lei Complementar N° 123/2006 e alteragoes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo

direito;

c) no caso de equivalence dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

que se encontrem no intervalo estabelecido no item 18.5, sera realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) na hipotese da nao-contratagao nos termos previstos no item 18.6, o objeto licitado sera adjudicado em

favor da Proposta originalmente vencedora do Certame.

18.7. O disposto nos itens 18.4, 18.5 e 18.6 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Os proponentes sao respons£veis pela fidelidade e legitimidade das informagSes e dos Documentos

apresentados em qualquer fase da licitagao, inclusive a preparagao e apresentagao das Propostas, nao

sendo devida nenhuma indenizagio aos licitantes pela elaboragao e/ou apresentagao da documentagao

referente a este Pregao Presencial;

19.2. Apos apresentagao da Proposta, nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Pregoeira;
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19.3. O desatendimento de exigbncias formais nao essenciais nao importarb no afastamento do licitante,

desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua Proposta, durante a

realizagao da Sessbo Publica do Pregbo Presencial;

19.4. As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da ampliagbo

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga da futura Contratagbo;

19.5. A homologagao do resultado desta licitagbo nao implicara direito a contratagao;

19.6. £ facultado a Pregoeira ou a autoridade superior:

a) A promogio de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, em qualquer

fase do Pregbo, sendo vedada a inclusbo posterior de documento que deveria constar originariamente da

Proposta;

b) Relevar erros formais ou simples omissoes em quaisquer Documentos, para fins de Habilitagao e

classificagao dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, nao firam o entendimento da Proposta e o ato

nao acarrete violagao aos principios basicos da licitagbo;

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao entendimento de suas

Propostas.

19.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farao parte integrante do instrumento do

Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecera o

ofertado em lance verbal; se houver;

19.8. Os vencedores terao o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da convocagbo, para assinar o

instrumento Contrato ou retirar a nota de empenho junto a Prefeitura. A referida convocagao sera feita

atraves de envio de fax e/ou oficio e/ou e-mail;

19.9. Caso o licitante vencedor nao apresente situagbo regular no ato da assinatura do Contrato ou retirada

do empenho, ou venha recusar-se a celebra-lo/retirb-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e

na vigencia da sua Proposta, sujeitar-se-a 3s sangbes cabiveis, reservando-se a Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificagao, renovar a licitagao ou

convocar os remanescentes;

19.10. Na convocagao dos remanescentes, sera observada a classificagao final na Sessbo Publica originbria

do Pregao, devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitagao cuja validade tenha-se

expirado no prazo transcorrido da data da primeira reuniao;

19.11. Somente sera considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitagbo

na data da primeira Sessbo Publica e que apresentar, na segunda Sessao, os Documentos que porventura

estiverem vencidos,

19.12. A nota fiscal deverb ser emitida, manual ou eletronicamente, atravbs do site da Secretaria Estadual

de Fazenda (www.sefaz.ba.qov.br). conforme determina o Decreto Estadual N° 9.265, de 14 de dezembro
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de 2004, e encaminhadas ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administrapao, juntamente com as

Certidoes de praxe, a fim de que seja realizado o pagamento:

§1°-O pagamento somente sera efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;

§2° - O descumprimento deste item acarretara a rescis§o do Contrato, por inadimplemento de obrigagao

contratual, sem qualquer direito a indenizagao

16.14. Quaisquer informagoes e esclarecimentos relativos a esta licitapao dever§o ser protocolados no Setor

de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administrapao, localizado na Avenida

santos Dumont, KM 2, Estrada do Coco - Lauro de Freitas/ Bahia, no horario de expediente do Setor das

08:00 as 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e

CPF do representante legal da empresa.

20. DO FORO

20.1. Quaisquer duvidas ou controversies oriundas da execupao desta licitapao serao dirimidas no Foro da

Comarca de Lauro de Freitas, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

21. ANEXOS DO EDITAL

Anexo I - Termo de Referenda;

Anexo II - Planilha Discriminative;

Anexo III - Declaragao de Atendimento dos Requisitos de Habilitapio;

Anexo IV- Declaragao de Observancia ao Art. 7°, Inciso XXXIII, da Carta Magna;

Anexo V-Minuta do Contrato.

Lauro de Freitas/ Bahia, 20 de junho de 2017.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCE

1-FUNDAMENTAQAO LEGAL

1.1. 0 amparo legal encontra-se na Lei Federal N°. 10.520/2002; Lei Complementar N°. 123/2006; Decretos

Federais n°s. 3.555/2000 e 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei N°. 8.666 / 93. e alteragoes posteriores.

2 -OBJETO

2.1 Contratag3o de empresa especializada na prestagSo de servigos de locag§o de veiculos do tipo pesado,

com no maximo 05(cinco) anos de uso, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Servigos Publicos - SESP, conforme os modelos e as especificagoes constantes da planilha descritiva e no

Termo de Referenda.

3 - JUSTIFICATIVA:

3.1 O veiculo tipo caminhao pipa, sera utilizado pelo Departamento de ManutengSo de Pragas e Jardins nos

servigos de abastecimentos em estabelecimentos municipais, alem de regar diariamente, rotatorias, pragas e

jardins do municipio.

O veiculo tipo trator de esteira D-6 com I3mina, e urn tipo de trator que se locomove atraves de esteiras

movidas pelo sistema mecanico de transmissao e sera utilizado pelo Departamento de Limpeza Urbana. Sua

finalidade sera de executar trabalhos pesados e de dificil acesso na Central de podas e entulhos. Entre

diversas utilidades do trator esteira teremos: Arar a terra, empurrar material solto, nivelamento, escavagdes

em linha reta, camada de terra e superficie de compactagSo prolongada, empilhar materiais, formar aterros,

rebocar cargas pesadas ou outras maquinas.

A locagao desses veiculos representam significativas melhoras, qualidade e eficiencia no atendimento as

necessidades do municipio que, em virtude do crescimento populacional da cidade, com a entrega de

diversos conjuntos residenciais e condominios no municipio, demanda um aumento nas areas a serem

atendidas pelos servigos publicos municipais. A contratagao dos servigos importa tambem em vantagem

economica para o Municipio, vez que a compet3ncia dos custos de manutengao e da aquisigio, e de

responsabilidade da empresa contratada.

A municipalidade necessita da contratagio dos apontados servigos tendo em vista o fato de nao dispor no

acervo municipal os mesmos, para a satisfagao do servigo de limpeza em favor dos municipes. Entretanto, a

aquisigao direta importaria em grande dispendio, alem de exigir a qualificagao de tÿcnicos especializados em

manutengSo.
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4- ESPECIFICAQAO DO OBJETO

4.1- LOCAQAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO (TOCO) PIPA:

a) Para-choques, dianteiro e traseiro;

b) Espelhos retrovisores, interno e externo;

c) Limpador de para -brisa;

d) Lavador de para - brisa;

e) Pala interna de protegao contra o sol (para-sol) para o condutor;

f) Farois principals dianteiros de cor branca ou amarela;

g) Luzes de posigao dianteiras (faroletes) de cor branca ou amarela;

h) Lanternas de posigao traseiras de cor vermelha;

i) Lanternas de freio de cor vermelha;

j) Lanternas indicadoras de diregio: dianteiras de cor ambar e traseiras de cor Smbar ou vermelha;

k) Lanterna de marca a re, de cor branca;

I) Retrorefletores (catadioptrico) traseiras, de cor vermelha;

m) Lanterna de iluminagao da placa traseira, de cor branca;

n) Velocimetro;

o) Buzina;

p) Freios de estacionamento e de servigo, com comandos independentes;

q) Pneus que oferegam condigoes minimas de seguranga;

r) Dispositivo de sinalizagao luminosa ou refletora de emergencia, independente do sistema de

iluminagao do veiculo;

s) Extintor de inc§ndio;

t) Cinto de seguranga para todos os ocupantes do veiculo;

u) Macaco, compativel com o peso e carga do veiculo;

v) Chave de roda;

w) Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remogiio de calotas.

A agua a ser utilizada no caminhao pipa sera do proprio municipio.

4.2. LOCAQAO DE VEICULO, TIPO TRATOR DE ESTEIRA D-6 COM LAMINA.

a) Farois dianteiros, de luz branca ou amarela;

b) Lanternas de posigao traseiras, de cor vermelha;

c) Lanternas de freio, de cor vermelha;

d) Indicadores luminosos de mudanga de diregao, dianteiros e traseiras;

e) Dispositivo destinado ao controle de ruido do motor.

2I
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ITEM DISCRIMINAQAO DO PEDIDO

Locagao de veiculo, tipo caminhao (toco) pipa com capacidade minima de 10.000L de agua,

QTD/UNID

01 01

bomba centrifuga para vdcuo, aspersor, com no mdximo 05 anos de uso, documentagao

regular, equipado com todos os componentes de seguranga.

02 Locagio de veiculo, tipo trator de esteira D-6 com Idmina, com no maximo 05 anos de uso,

documentagao regular, equipado com todos os componentes de seguranga.

01

5 - DOS SERVIQOS

5.1 Os servigos deverao ser iniciados a partir do recebimento da Ordem de Servigos expedida pela

Secretaria Municipal de Servigos Publicos, pelo periodo de 12 meses podendo ser prorrogado desde que

plenamente justificado, na forma preconizadas pelo Artigo 57, inciso II da lei 8666/1993 e suas alteragoes.

5.2 Correrao por conta da contratada todas as despesas com seguro, transporte, frete tributos, encargos

trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da execugSo dos servigos ora licitados.

5.3 O prazo para apresentagao e vistoria dos veiculos completos (Chassi + equipamentos montados ) e seus

acessorios, inclusive a reserva tecnica, sera de ate 02 ( dois) dias, contados a partir da assinatura do

contrato, caso a licitante nao esteja dentro dos padroes de aceitabilidade solicitados neste edital, a mesma

sofrera multas pecuniarias, podendo incidir no rompimento contratual unilateral pela Contratante, sem

nenhum onus.

5.4 O prazo para inicio efetivo dos servigos e de ate 02(dois) dias uteis, a criterio da contratante, contados a

partir do recebimento da Ordem de Servigo, apos vistoria e aceitagSo dos veiculos completos e a entrega do

relatorio da frota ( incluindo reserva tecnica) em meio fisico e digital, que devera conter obrigatoriamente

visualizag&o fotografica de cada veiculo ( frente, lateral e traseira) e copias dos certificados de registro e

licenciamento de veiculos, seguro patrimonial e seguro contra terceiros, tudo conforme diagramagao a ser

aprovada pela contratante

5.5 Todos os veiculos devem possuir plotagem em recorte vinil conforme modelo que sete indicado.

6 - VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

6.1. Considerar-se-a para efeitos de adjudicagao, a media atual de prego de mercado, ou seja, nao sera

adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a pregoeira se reserva o direito de negociar com a(s)

empresa(s) participante(s) do certame ate que o prego esteja dentro do prego de mercado pesquisado

anteriormente.

7. DOS VEICULOS

7.1. A Contratada devera fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado pela solicitagao formal

do Departamento de Gesteo de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.

22

.ONTRATOS/PMLF
PAG: \ Y3 .

ASS:
u



JHL PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

7.2. Os veiculos deverao ser entregues em ate 2 (dois) dias uteis.

7.3 O local da entrega, de cada fornecimento, sera estipulado na solicitagao formal da Secretaria de

Administragao em outro local expressamente indicado por esta.

8. PROPOSTA DE PREQO

8.1. A proposta de pregos devera ser apresentada respeitando a especificagao, conforme planilha do

ANEXO I do Termo de Referenda, com no nteximo duas casas decimals.

9. RECURSOS ORQAMENTARIOS

9.1. As despesas deste processo correrao por conta da dotagao orgamentaria vigente, a qual sera

apontadas pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestagao.

10. FISCALIZAQAO DO CONTRATO

10.1. A fiscalizagao do contrato sera exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de

Administragao.

10.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalizagao, o mesmo devera ser substituldo no prazo de

02 (dois) dias uteis, sem onus para o Municipio, reiterando a justificative de que a demora na entrega

prejudicara o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

11 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
11.1. Efetuar a prestagSo de servigo em perfeitas condigoes de uso, funcionamento, conservagao e

seguranga, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observance das especificagoes deste

Termo de Referenda e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal juntamente com todas as

regularidades fiscais em dias;

11.2. Responsabilizar-se pelos por toda e qualquer avaria que os veiculos venham sofrer, durante a

execugao dos servigos, momento em que devera ser substituido imediatamente, para evitar a paralisagao

dos servigos contratados.

11.3. Substituir imediatamente os veiculos de sua propriedade ou posse que vier a se acidentar, apresentar

defeito meceinico, a substituigao dos veiculos que por ventura apresentem defeitos, deve se dar por veiculo

identico e nos moldes do contrato a ser firmado.

11.4. Disponibilizar os veiculos contratados no prazo maximo de ate 02(dois) dias uteis da assinatura do

CONTRATO, devendo, no mesmo prazo, apresentar copia autenticada dos documentos dos veiculos. Em

caso de troca de qualquer veiculo, devera obrigatoriamente atualizar os documentos junto a fiscalizagio da

CONTRATANTE;

11.5. Comparecer sempre que solicitado a Sede da Fiscalizagao, em horario por esta estabelecido, a fim de

receber instrugSes ou participar de reunioes que poderao realizar-se em outros locais;
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11.6. Responder por todos os encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas, seguros e quaisquer outras

despesas relativas aos servigos a serem contratados, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais

e comerciais.

11.7. Assumir todas as responsabilidades de reposipao de pegas dos veiculos.

11.8. Executar os servigos contratados de acordo com as especificagoes estabelecidas pela

CONTRATANTE, por intermSdio da Diretoria Municipal de Abastecimento, obedecendo as condigoes fixadas

neste contrato, em licitagao e na proposta da contratada.

11.9. Substituir os veiculos, se for o caso, de modo a garantir a correta execug§o do objeto a

CONTRATANTE tendo em vista que as contratagdes n§o poderdo sofrer solugdo de continuidade inclusive

em fungao de operagao de rodizio de veiculos, implantada por orgdos governamentais.

11.10. Responsabilizar-se por todas as obrigagoes decorrentes da contratagao, como impostos, taxas,

seguros obrigatorio e, inclusive, multas na execugao do contrato.

11.11. A manutengao dos carros correra por conta da locadora, inclusive substituigdo de pegas, pneus e

acessdrios.

11.12. Apresentar a documentagdo dos veiculos que devera constar o nome da empresa contratada como

proprietaria, ou documento que comprove a posse.

11.13. Disponibilizar os veiculos para a CONTRATANTE, que serao responsabilizados por quaisquer

infragoes de transito cometido sob sua condugao, ficando a contratada responsavel pelo pagamento de

multas e denuncias do infrator para fins de penalidades, conforme legislagao em vigor.

11.14. Indicar um representante legal com todos os poderes para representa-lo perante a CONTRATANTE.

11.15. Cabera a contratada apresentar os 02 (dois) veiculos com no maximo 05 (cinco) anos de uso;

11.16. Cabera a contratada a despesas com multas de transito e pedSgios;

11.17. Cabera a contratada as despesas com o fornecimento de lubrificantes, pegas, pneus e cÿmaras de ar,

revisoes e servigos de manutengao preventiva e corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de diregao,

balanceamento de rodas e etc), bem como outras taxas e impostos referentes aos veiculos objetos do

presente;

11.18. A empresa devera manter assistencia mecanica e reboque, 24h por dia, inclusive aos sabados,

domingos e feriados, sem onus para a contratante;

11.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13,18 e

26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), implicando na obrigag§o de, a crit6rio da

Administragao, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, &s suas expensas, no prazo maximo de

24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

11.20. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovagao.
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12 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

12.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratapao, de acordo com o prepo, os

prazos e as condipoes estipuladas neste Edital.

12.2. Fiscalizar e acompanhar a execupao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e

impostos, empregados e demais despesas necessarias ao bom andamento dos servipos;

12.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execupao do objeto contratual

diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

12.4. Responsabilizar-se pelos combustiveis referente a boa prestapao dos servipos;

12.5. Aplicar a Adjudicataria as sanpoes regulamentares e contratuais;

12.6. Receber o Objeto, disponibilizando local, data e hor£rio;

12.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos recebidos com as

especificapoes constantes do pedido e da proposta, para fins de aceitapao e recebimento definitivos;

12.8. Devolver todo e qualquer bem que estiver em desacordo com as especificapoes definidas neste Termo

de Referenda, solicitando expressamente a sua substituipao;

12.9. Solicitar a substituipao dos bens que apresentarem defeitos de fabricap§o.

13 -DO PAGAMENTO

13.1. 0 pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificapao de que o servipo

for prestado, mediante a apresentapao de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.° do CNPJ da empresa, n.° da

conta bancaria, nome do banco e da respectiva agenda bancaria, devidamente atestada,

13.2. No caso de incorrepSo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serao os

mesmos restituidos a adjudicataria para as correpoes necessarias, n§o respondendo a PMLF por quaisquer

encargos resultantes de atrasos na liquidapSo dos pagamentos correspondentes.

13.3. Serio efetuadas as retenpoes na Fonte dos impostos, conforme Legislapao vigente.

13.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidapao qualquer

obrigapao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual, sem que

isso gere direito a acrescimos de qualquer natureza.

13.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentapao da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como

condipao de pagamento por parte da Contratada, importara em prorrogapao automatica do prazo de

vencimento da obrigapao do Contratante.
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14. CONTROLE DA EXECUQAO E LOCAL E CONDIQOES DE ENTREGA / RECEBIMENTO DEFINITIVO

E PROVISORIO

14.1. Os veiculos serao entregues na Secretaria de Administragao, no DEMAN - Departamento de

Manutengao, onde sera distribuldo de acordo com as solicitagoes da Secretaria requisitante.

15. PENALIDADES

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas pela contratada, sem justificativas

aceitas pela Administragao, resguardados os procedimentos legais pertinentes, podera acarretar, isolada ou

cumulativamente, as sangoes administrativas de advertencia, multas e impedimento de licitar e contratar

com o municipio;

15.2. As sangoes administrativas serao aplicadas de acordo com a gravidade das infragbes cometidas pela

contratada, nos seguintes casos:

15.2.1. Advertencia, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critbrio da Contratante.

15.2.2. Multa moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1°

(primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituigao do material, ate o 30° (trigbsimo) dia;

15.2.3. Multa moratoria de 0,5% (cinco ddcimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do

31° (trigesimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituigao do material, ate o 60°

(sexagbsimo) dia, a partir do qual sera considerada inexecugSo total da parcela, cumulada com multa

compensatoria de ate 15% sobre o valor do empenho e rescisao contratual;

15.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o municipio, pelo prazo de at§ 5 (cinco) anos, para as

hipoteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.

15.3. Para as hipoteses de descumprimento parcial do contrato, sera aplicada multa compensatbria de ate

10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescis§o contratual.

Considerar-se-a descumprimento parcial do contrato, sem prejuizo das demais hipoteses previstas na

legislagao:

a) a prestagao de servigo especificado neste Termo de Referenda ou do oferecido pelo licitante em sua

proposta;

b) a apresentagSo dos veiculos sem condigbes de uso ou com indicios de ma conservagbo, hipotese em

que o recebimento podera ser rejeitado;

c) a entrega parcial dos veiculos solicitados.

15.3.1. A criterio da Administragao, na hipbtese de descumprimento parcial prevista na alinea c do subitem

14.3, caso seja conveniente, podera o objeto ser aceito, sem prejuizo da multa compensatoria

correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente a parcela nao cumprida.
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15.4. Para as hipoteses de descumprimento total do contrato, sera aplicada multa compensatoria de ate 15

% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisao contratual.

Considerar-se-a descumprimento total do contrato:

a) a nao entrega dos veiculos ou a nao substituipao de veiculo rejeitado, apos hipbtese prevista no subitem

14.2.3;

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho;

c) reincidencia nas hipoteses previstas nas alineas a e b do subitem 14.3;

15.5. Quaisquer das Sanpoes Administrativas poderao, a julzo da Administrapao e havendo compatibilidade,

ser aplicadas de forma concomitante;

15.6. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;

15.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importSncia devida no

prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicapio oficial,

15.8. Esgotados os meios administrativos para cobranpa do valor devido pelo fornecedor, este sera

encaminhado para inscrip3o em divida ativa.

15.9. Deverao ser observados, na hipbtese de aplicapao das Sanpoes Administrativas, os principios do

devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis a contar do dia em que tomar

conhecimento dos fatos;

15.10. A aplicapao das referidas Sanpoes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais da licitante

por perdas e danos causados a Administrapao Publica.

15.11. Em caso de nao regularizapao da documentapao entregue anexa a nota fiscal, apos o decurso do

prazo concedido pela Contratante, o contrato sera rescindido e sera aplicada de multa de 15% sobre o valor

do empenho.

16. DAS DESPESAS DE ENTREGA

16.1 Todos os custos com impostos, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem

serao de responsabilidade da empresa vencedora.

17. LOCAL DA EXECUQAO/CONTRATUAL:

Secretaria Municipal de Servipos Publicos - SESP. Av. Gerino de Souza Filho, Qd 14-Lts. 2,3,16 e 17 Bairro

do Caji - Lauro de Freitas - Bahia.

18. PERIODO DE EXECUCAO /CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES

19. FORMA DE EXECUgAO: Atravbs de solicitapao de Fornecimento

20. FONTE DE RECURSOS: 00- TESOURO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL -N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

ANEXO II

PLANILHA DISCRIMINATING

(Este anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

ITEM DISCRIMINAQAO UND QTD/UNID V. UNIT/

MENSAL

VAL. 12

MESES

01 Locagao de veiculo, tipo caminhao (toco)

pipa com capacidade minima de

10.000L de agua, bomba centrifuga para

vacuo, aspersor, com no maximo 05

anos de uso, documentageio regular,

equipado com todos os componentes de

seguranga.

Und 01 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00

02 Locagao de veiculo, tipo trator de esteira

D-6 com lamina, com no maximo 05

anos de uso, documentagao regular,

equipado com todos os componentes de

seguranga.

und 01 R$ 39.166,67 R$ 470.000,00

Valor Total ==~ R$ 39.166,67 R$ 578.000,00

A licitante DECLARA, que acatara o pagamento da Administrageio conforme Edital, ao tempo que indica os
dados bancarios da licitante:

BANCO AGENCIA N° DA CONTA

(local, data)

Representante Legal
(Assinatura e identificagSo do responsavel e carimbo da empresa)
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

ANEXO III

DECLARAgAO DE ATENDIMENTO AS CONDigOES DE HABILITAgAO

(Este anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

A _(Razao Social da empresa), CNPJ N°_,

DECLARA, para fins de participa?ao na iicitagao na modalidade

Pregao Presencial para Registro de Prepos - N° 015/2017, promovida pela Secretaria Municipal de

Administragao de Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigences de

HABILITAgAO contidas no referido Edital.

localizada na

(local, data)

Representante Legal

(Assinatura e identificagao do responscivel e carimbo da empresa)
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mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENCIAL - N° 015/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 02227/2017

ANEXO IV

DECLARAQAO DE OBSERVANCE AO ART. 7°, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA

(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII do Art. 7° da

Constituigio Federal, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei N° 8.666/93, que nao emprega menor

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis)

anos. salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(local, data)

Representante Legal
(Assinatura e identificagao do responsSvel pela empresa)
Carimbo da Empresa
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