
BAHIA 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

PREGÃO PRESENOAL N.9  024-2018 

OBJETO 

Contratação de empresa para • prestação de serviços de locação de veiculos *de três 

veiculos sendo: um micro ônibus, um caMinhão.  limpa-fossa e um caminhão carrOceria 

aberta com motorista para atender as necessidades inerentes aos serviços das Secretarias 

Municipais de Cocos - Bahia. 

CONDIÇÕES.DE  PART1CTACÃO 

Poderão participar da presente licitação eMpresas do ramo que atendam às exigências 

deste Edital e seus Anexos.. 	 ' 

• LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data: 02 de Agosto de 2018 

Nora: 09hs00min  

WO!:  Prefeitura -Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115,- Centro - Cocos - Bahia  

*Marcel de So 	Emerenciano  
Prefeito  

Município de Cocos 
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Estado da Bahia 

NICÍPIO DE COCOS 	coca 
GOVERNO MUN C P 

EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO N.2  092-203.8 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 024-2018 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PREGÃOPRESENCIAL.N.2  024-2018. 

O MuniCipio de Cocos, pessoa juriclica de -  direito publico interno, torna Públickiaar-' . 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados. fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme 
descrição contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento Iicitatório obedecerá a:.Lei 
n.2  10.520, de 2002, a Lei n.9  8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei 
Complementar n° 123.  e Alterações, de 2000, .e subsidiariamente a_Lei n.9: 8.666/1993,- 

• bein como à legislação .4:;.i.'relata, e demais exigências previstas . neste Edital e seus 
Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: .(.) de Agosto de 2018 

Horário: 09fis00min - horário local.. 

Enderego:gnderegô: Rua Presidente Juscelino, 115- Centro - Cocos- Bahia. 

CredenciarnentO:. das 09hs00rnin aS:OphslOinin,.incluSo neste intersticio o prazo 
pára recebimento de Propostas retardatárias. , 

.1 1 p objeto desta licitação é Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos de três.veiculOs sendo: um micro-ônibus, um caminhão limpa-fossa _ 
e um caminhão carroCeria aberta com motorista para atender as necessidades 

:.inerentes aos serviços das Secretárias  Municipals  de Cocos 	com execução 

. mediante o regime de empreitada por prego unitarjO, visando. atender as necessidades 
do MUnicipio de Cocos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência .e neste Edital e Seus  Artemis.- .  

2.1. Poderão participar deste -Pregão os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos . 	. 	 . 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto a documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

• 
2.2. Não  sera  admitida nesta licitação a participação de: 

Presidente JiAcelirio; 115, Centro;Cocos, 14fija, CEP '47.680-000.  

CNPJ no 14.222.01/0901775 	 Telefone (77) 349.1041 • 



GOVERNO MUNICIPA 

2.2.1. Empresa com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
• judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

2.2.2. Empresa em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3. Empresa que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar  corn  o 
Município de Cocos; 

• 2.2.4. Empresas que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União; 

2.2.5. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração"Ptiblica, 
em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa 
ambiental, nos termos do artigo 72, 480, inciso Ve  da Lei n° 9.605, de 1998; 	• 

2:1:6. Empresas que ten'ham sido declaradas iniCIÓneas Para licitar ou Contratar com 
a *AdMinistração Publica, •  

2.2.7. Empresas que estejam reunidas em consórcio sejam controladores, Coligadas 
ou subsidiárias entre si; s. 

2.2.8. Estrangeiras que pao funcionem no Pais; 

• 2.2.0. Quaisquer intereisados que se enquadrem nas vedações previstas no :artigo 
92  da Lei n.2  8.666/1993; 

3.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local,: data g:horariq indicados no 
preâmbulo deste Edital, apresentar-se-ao . Pregoeiro pira efetuar seu credenciainentO 
como participante deste.  Pregão, niunido. da .Sue carteira de identidade;ou:de:outro 
documento equivalente, .e do documento que lhe dê poderes Ora manifestar-se 
durante a sessão publica  ern  nome do liCitante. 

3.1.1. 0 licitante ou o. seu representante que não se credenciar ou•não comprovar 
seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção 'de recurso 
ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão. 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de 'procuração, ou . 	, 
particular com firma reconhecida, ou  document()  equivalente. 	, 

RUà Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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3.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a Competência do representante do licitante para representa-lo perante 
terceiros. 

3.2.2. 0 in*umento de procuração público, ou particular cOm firma rdconhecida, 
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a: Or-Mica 
de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo • vir acompanhado dos 
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas  urn  licitante. 

• 4.1: A abertura da presente licitação dar-se-á  ern  sessão pública; na data, horáriO: e 
iotal indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou 'o seu representante, 
apos a fase de credenciamento, :deverá apresentar ao Pregoeiro os .seguintes 
documentos: 

4.1.1. Declare*, 	cumprimento dos iequistos  de habilitação conforme 
modelo anexo); 

4.1.2. Declaração de microempresa oU empresa de pequeno porte, quando foro 
caso (conforme .modelo anexo), sob pena de não usufruir , do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar n.2  123/2006 e alterações promovidas 
.pela Lei Complementar n.2  147/2014  ea  Lei Complementar n.2  155/2016; 

4.1.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se 
enquadrar em qualquer dai vedações do. artigo 30; parágrafo 40, da Lei 
Complementar n.2  123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.2  
147/2014 e a Lei Complementar - n.2  . 155/2016, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto,, não devera 
apresentar a respectiva declaração .- 

• 41.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 
' Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informacso. do Ministério do Planejamento, Orçamento Gestão 
(conforme modelo anexo); 

4.1.4. Envelopes da proposta de preços -e da documentação 	habilitação, 
separados, fechados .e -rubricados no fecho, opacos, contendo  ern  suas partes 

. externes e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
. 	. 

• 

ENVELOPE IV 1- PROPOSTA DE PREÇOS .' 
MUNICÍPI0 DE C000S 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.080-000 
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4.2. A declaração false: relativa ao cumprimento doi requisitos de habilitação.: ou ao , 
enquadramento na condição de micrdernpresa  du  empresa de pequeno porte que faz 
jus ao tratamento .diferenciado da Lei Complementar .9.2  123/2006 e alterações 
promovidas pele Lei COmOlementar n.2  147/2014:0 Lei Complementar n 9  155/2016, 
ou 0 elaboração independente de proposta, sujeitara o licitante às sanções previstas 
neite.  Edital. 

Si.. A proposta de preços, emitida:  pôr cOmpUtador . ou 'datilografada; redigida 4M  
lingua  portuguesa,  coin  Clareza, sew emendas, rasuras, aCresCirrioS ou entrelinhas, 
devidamente datada .e assinada, corno também rubricadas todas as.  Sues folhai  Pero  
licitante ou seu representante, devera conter:  

• 5.1.1. As especificaç§ei do objeto , de forma clara e predsa, observadas', as 
especificações Constantes do Termo de Referência; 

5.1Z Valor unitário e iotal do  kite  da proposta, em algarismo, 'expresso em moeda 
corrente neciOnel.  (real); de acordo com os'  preps  praticados no mercado, 
considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência; 	' 

5.1.2.1: No preço-cOtado deverão  ester  intluidOsiodos os custos decorrentes da 
execução contratual, tais como, despegai Com impostos, taxas, frete, "seguros e 
quaisquer outros que incidern,na -contratação do objeto; apurados Mediante o 
preenchimento do "modelo de Planilha de Custos e Formação de Pregos, 
conforme anexo deste Edital; 

5.1.2.2. 0 Imposto de Renda de Pessoa Juridica - !RN - e a Contribuição 
Social sobre 'o Lucro liquido - CSLL que não podem ser tepassados. 
Administração, não 	inclufdos na proposta de pregos apresentada; 

5.1.3. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela  
Ad  min istração cámo referência, respectiVacomprovação de exequibilidade; 
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5.1.4. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, conforme 

disposto no instrumento convocatório;  

5.1.5. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos 

serviços, indicando o quantitativo e sua especificação, se for diverso do previsto 

pela administração deverá obrigatoriamente apresentar com os valores; 

5.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da sua apresentação. 

5.2. A apresentação- da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e *seus Anexos, bem  corm;  obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso 

de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos . os materiais, 

equipamentos;  ferramentas e utensilios necessários,_ em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

5.2.1. A Contratada deverá arcar como ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

"11011'4 

6.1. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade cormos requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 

omissas, apresentein'irregularidades ou defeitos capazes-de dificultar o julgamento. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

6.3.0 Pregoeiro classificará o aiitor da proposta de menor prego e aqueles que 

tenham apresentado propostas em vaiores sucessivos e superiores em . até 10%  Wet  

por cento), relativamente a de menor prego, para participação na fase de lances. 

6.3.1. Quando não forem' verificadas, no  minim,  três propostas escritas de pregos 

nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos.  

;ft 	-r01 	Jtfa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cotos, 13ahia, CEP 47.680-000 
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7.1. Classificadas as propostas,. de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa 

de apresentação de.  lances Verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de • . 	. 	• 	. 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes... , 

7.1.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada lote. 

7.2, 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de • forma_ 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta Classificada de 

: Major  pew  e os demais, emordem decrescente de valOr. 

73: A desistência em apresentar lance :verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de !antes e a manutenção do Ultimo preço 

por ele apresentado, para efeito de'ordenaçãodas propOstas. 

7.4. Encerradd a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante 

microempresa = ME - ou .empresa de pequeno.porte•- EPP-,  sera  observado o disposto 

nos artigos 44 e 45, da Lei coniplementar..n.2  1,23/2006 e alterações promovidas pela 

Lei Complementar n.2 147/2014 e 'a Lei Complementar n.2 155/2016, regulamentada 

pela Decreto n° 6.204, de 2007: 

7.4.1. 0 Pregoeiro identificará os pregos ofertados pelas ME/EPP participantes que 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço; desde que a 

primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

7.4.2. As propostas ou lances  clue:'  se enquedrarem nessa cOndição serão 

consideradas empatadas.  coin  'a primeira Colbcada,e o licitante ME/EPP melhor 

: classificado - terá, o.'direito de "apresentar uma Ottirni oferta para desempate, 

obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo  maxima  de . 5 (cinco) 

: 

 

minutos. • 

	

7.4.3. Caso . a ME/EPP Melhor classificada desista :ou não se manifeste - 	Prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes Coe se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco per cento), na ordem de classificação, 

:pare o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anteriOr. 

	

- 	• 

74.4 Caso: sejam identificadas propostas .de licitantes.' ME/EPP empatadas, no 

referido intervalo-  de 5% (cinco por cento),  sera  realizado sorteio para .definir qual 

. das licitantes primeiro podera: apresentar nova Oferta, conforme 'subitens acima. 

7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumira a Condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não4layendo êxito, ou tendo sido a 

melhor oferta inicial apresentada . por ME/EPP, ou ainda não existindo ..ME/EPP 

participante, prevalecera a classificação inicial. 

: Rua Presidente Juscelincr,115, Centro,  Cops,  Bahia, CE047.660'-600 
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Todos os dados informados pelo licitante  ern  sua, planilha deverló refletir 

Com fidelidade os custos especific5doS e.a margem cie 	pretendida. 

• Rya Présidente Justelino, /15, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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7.4.6. Somente apos o procedimento, de desempate ficticio, quando houver, e a 
classificação final dos licitantes,  sera  cabivel a negociação de prego . junto ao 
fornecedor classificado em Primeiro lugar. 

7.8. Havendo eventual emPate entre propostas, Ou entre proPostas.e lances;o critério 
de desempate  sera  aquele previsto no . artigo.  32; § 29, da Lei .n.9 8.666/1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens etervigos: 

a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos -Ou prestados por empresas que Invistami  ern  
desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

7.5.1. Persistindo o empate,. o critério de desempate  sera  o sorteio, em ato público, 
para o qual os licitantes serão convocados. 	• 

.7.6. Apurada a proposia final de menor prgo.,.o.preggeiro poderá negoçiar éom o 
licitante para que seja obtido melhor prego, observidO'o. critério de julgamento, não 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. '• 

§. DO JULGAMENTO IYA§-146-PO§T 

81. Após a negociação do prego, o Pregoeir.c iniciará a fase de jufgamento da 
proposta. 

8.1.1. 0 critério de jUlgarrierito"adiatadolsera o menor prego do LOTE, observadas as 
exigências contidas neste Editai e seus Anexos quanto as especificações do Objeto.' 

8.1.2. Os  preps  não *p6cler5o ultrapassat o valor  maxim°.  da contratação' definido 
no Termo de Referência. 

8.2.'0 Pregoeiro examinará Ia, proposta classificada em primeiro Lugar qbanto h 
compatibilidade do preçó em.  relação, ao valor estimado para a contratação e sua 
exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.3. 0 .licitante detentor:  do menor preço devera apresentar a planilha de custo e 
formação de pregos,  coin  os respectivos valores readeqúados ao lance vencedOr. 
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8.32: Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente ,para 
desclassificação de?  proposta, .quando • a planilha puder  set-  ajustada sem a 

necessidade de majoraçãO do preço ofertado, e desde que se.  comprove que este 
suficiente para arcar com todos Os custos da cOntratação..: 

a 

k.1.- • • • C.) 

" 8A. 0 Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente docum , • 
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua.exeq0ibilida 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8 5. Será desclassificada a proposta final que: 

8.5.1. Contenha vicios ou ilegalidades 

8.5.1. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo erojdto.Básico 

Termo de Referência; • 	
• 

•• 	• 	,. 	• 

• 8.5.3. -APresentar preços finais superiores ao valOr rnáxlmo estabelecido neste 
Edital; 

, 
8:5A. Apresentar preços unitários incpmpativeis com os pregos dos insúnios e 

• •• 

salários de mercado, acrescidos  this  respectivos encargos; conforme Planilha' de 

CUstOs é Formação de Preços elaborada pelO órgão; 

8.5.4.1. Somente erri condições especiais, devidamente justificadas em srelatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade scompetente, poderão os 

pregos unitários cotados exceder OS limites de.qUe trata éste iubitern. • 
, 

8.6. Também será desclassificada a proposta final que: 

a. Apresentar pregos manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles 

que, comprovadamente, forem insuficientes para a Cobertura dos custos 

: decorrentes da contratação pretendida; 

• 
b. Não vier . a comProvar.sua'exeqiiibllidade,  gm  especial em relação ati.preço4:e 

produtividade apresentada. 

.inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de 

custos, :desde que não . contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo 

suficiente para a desclassificação da proposta: 

8.62. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da 

. necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligência, 
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na forma do §30  do artigo 43 da Lei n°  8.666, de 1993, para efeito de comprovação 

de sua exeqüibilidade podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

, • 
8.6.2.1. Questionamentos junto a proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em • relação aos custos com indicios de 

inexequibilidade; 

Verificação de acordos coletivOs; convenções coletivas ou .sentenças...: 

nOrrnativas em dissídios coletivos de trabalho; 

Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho 

Emprego, e junto ao MinistdiidijaPrevidência Social, 
. 	 • • 

8.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

8.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas, 

8.0.2.6. Verificação de outros contratos  clue  o,proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 

8.0.2.7. Pesquisa de prego  corn  fornecedores dos insumot utilizados, tais como 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo prop'cir)entei 

..; 

8.6.2.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por . 	, 
órgãos de pesquisa; 

8.6.2.10. Estudos setoriais; 

8.6.2.11.  Consultas  as Secretariat de -Faienda , 
Municipal; 

Fgderal, Distrital, Estadual ou 
• 

8.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

8.6.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligências para aferir 

a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indicios que fundamentam a.suspeita. 
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8.6.4. Quando o licitante apresentar.  prego final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos pregos ofertados, e a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e 
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a tegalidade 
e exeqüibilidade da proposta..  

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário .para sua 
continuidade. 

8.8. Se a proposta de menor valor não for aceitáv'el, ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinará a proposta .:,subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.8.1. Nessa'situagão, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante paea que seja 
obtido preço melhor. 

8.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro Pocierá• sanar erros ou falhai _que não 
alterem sua substância, Mediante ,despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

8.10. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, 'este devera 
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

9.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor prego, este deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta 
comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao Cadastro. Municipal de 
Fornecedores de Cocos - CMFC, conforme o caso. 

9.1.1. Os-documentos 'poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
por cartório competente ou por servidor da Administração,  oil  por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.2. Para a habilitação, 'o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os 
documentos a seguir relacionados: 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da .respectiva sede; 
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, 

b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial cii.1 pelo Registro Civil das Pessoas Júridicas, conforme o 

caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa. n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento_Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorização; 

9.2.2. Relativos A Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, ou •estadUal, 

relativo ao domicilio ou sede do licit.ante,.pertihente ao seu ramo de atividade 

e compativel com b objeto contratual; 

c. Prova de ,regularidade c9m a Fazenda Nacional,  thin  a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação 

prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.Q. 358 de 05 de setembro de 
2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com 

efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da União e 

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede 

do licitante; pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 

contratual; 

e. Prova de regularidade para  corn  a Fazenda Municipal, do domicilio ou 

sede do licitante, 'pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o 

objeto contratual; 
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RIAU 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do (3 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do /1  
Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dégeto-Lei 
no 5.452, de  lo  de maio de 1943."  (NR)  

9.2.2.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja microem presa ou 
empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação judicial, 

ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo- de validade previsto na própria 

certidão,-ou, na ornisião desta, expedida a menos- de 30 (trinta) dias contados da 

data da sua apresentação; 

b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a *sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,. 

b.1. O balanço patrimonial pleverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional -  equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

• b:2. As empresas constituídas no exercicio em curso deverão apresentar copia 
do balanço de abertura • ou copla do livro -cliSrio contendo o.  balanço de 

abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

b.3. A boa situação financeira do licitante  sera  avaliada  palm-  Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  maiores que 

1 (um), resultantes da aplicação das formulas abaixo, com os valordS-extraidos 

de seu balanço patrimonial  °Lc  apurados mediante consulta  online,  no caso de 

empresas inscritas.  no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC: 

LG 	
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

- 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 
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Ativo 	Total  
SG  = 

Passivo Circulanté + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante  
LC  - 

Passivo Circulante 

b.4. O. licitante que apresentar  indices  econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente., 

9.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:  

a. Declaração de Aparelhamento ou tertificado de Propriedade -• CRIN válido 
em nome da pessoa jurídica licitante, dos veículos destinados ao atendimento do 
objeto licitado, compativel com as exigências do Termo de Referência na 
quantidade exigida; 

a.1. Em caso de apresentação 'da Declaração de Aparelhamento contiver 
veiculo registrada em nome de terceiros, deverá ser juntada Declaração do 
terceiro proprietário, que assegure a d.isp3nibilidade de seu(s) veiculo(s) 
quando necessário e exigido ao inicia da prestação do serviço, 
responsabilizando-se civil e criminalmente pelo contido e declarak, sob as 
penas da Lei; 

a.2. Anexar junto ás .Declarações de Aparelhamento os documentos dos 
veículos CRLV apenas dos emplacados é inscritos na categoria Aluguel, não 
serão aceitos veículos enquadrados, em categoria Particular ou outra diversa, 
devendo .estar devidamente regularizados com as exigências do . 	. 	 . 
Departamento Estadual de Trânsito - Detran da Bahia ou estado de Origem. 

Documentos Corriplementares: 

- 
a. Declaração, • sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme 
modelo anexo-a este Edital; 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei n9  9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n9  4.358, 
de 2002, conforme modelo anexo a -este Edital. 
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. 	. 

, 

9.3. 0 licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no Cadastro 	• 
Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC, em situação regular, ficará dispensado de 
apresentar os documentos abrantidbs pelo referido cadastro que estejam dentro do 
respectivo prazo de validade, Conforme o caso. 

• 

9.3.1.. Na hipótese de algum documento que  jã  conste do Cadastro Municipal de 
Fornecedores de cocos - tiwc estar com 'O seu prazo de validade vencido, e caso o 
Pregoeiro não logre êxito em • obter a certidão correspondente através do sitio 

. oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente documento valido que 
comprove o .atendimento AS 'exigências deste Edita t; sob pena de. inabilitação, 
ressalvado • o • disposto quanto A comprovação da regularidade fiscal •das 
micndempresas e empresas de pequeno  pone..  

- 	• 
Será Inabilitado o licitante que não • comprovar sua • habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a .habilitação, ou apresenta-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto A 
comprovação da regularidade fiscal OS tricroempresas e empresas de pequeno porte. 

9.4.1. No:caso de inabilitação,•o Pregoeiro.  retomará o proCedimento p. partir da 
fase de •jUlgarnento da '.proposta, examinando a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.5. Para fins de' habilitação,. o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou 
entidades emissoras.de  certidões por sítios oficiais. 

- 

9.6. Não serão aceitos documentos cdit'indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.7. Havendo necessidade de analisar minuaosarhente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a Continuidade 

	

. 	..:_ 	• 	• 
da mesma. 	

.
. 

9.9. No. julgamento da hahilita0o; o Pregoeiro Poderá sanar erros ou falhas qUe não 

alterem a substância dos 'documentos e sim validade jUridica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acesifvel a-  todos, atribuindo-lhes validade e 

• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia,'CEP 47:682,000 
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• 9.9. Constatado o atendimento es exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante  sera  declarado vencedor. 

9.9.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade 
fiscal, ser-lhe-6 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento 
em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão , 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.9.2. A prorrogação do.prazo a qUe se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista ' 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 

• 	justificados. 

9.9.3. A declaração do vencédor de que trata este subitem acontecerá no-momento 
imediatamente posterior a fase de habilitação, aguardando-se os Prazos de 

• regularização fiscal para .a abertura da fase reciirsal. 

9.9.4. A não-regularizagão da documentação, no prazo previsto, implicará 
decadência do direito ã'oontrata0o,  seen  prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 	• 

9.10. Da sessão pública do 'Pregão,  sera  lavrada Ata, que mencionará todas os.licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem— como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e portodas os 
licitantes presentes.. 

10.1. A proposta final, contendo a'planilha atualizada de custos e formagão de pregos 
e eventuais justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser 
encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do 
Pregoeiro. 

10.1.1. A.  proposta final 'deverd-Ser fedigida em  lingua  portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha serassinada e as demais rubricadas pelo licitante  op  seu representante 

legal. 

10.1.2. A Proposta final deverá cOnter a indicação do banco, número da conta e 
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
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ZAMA 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato, no momento da repactuação ou 

de aplicação de eventual sanção a Contratada, se for o caso. 
• 
• i:73 , 

so/4ç)  • fijiWITt Aso 

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso 

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer 
licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e Motivada, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de' três dias para 

apresentar as razões do recurso,- ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contra razões RIT1 igual prazo, quê começará a contar 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interésses. 

11.2. A falta de manifestação.imediata e motivàda ciTlicitante quanto intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiversua decisão. 

•' . 11.3.1.A análise quanto ao recebimentoou não do securso, pelo Pregoeiro, ficará 

adstrita a verificação da tempestividade e 'da existência de motivação da intenção 

de recorrer. 

11:4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, 

conforme o caso importará invalidação apenas dos atos insuseetiveis de 

aproveitam'ento. 

• 

11.5. Não serão Conhecidos Os recursos eujas r'azi5ei forem apresentadas fora dos 

prazos.  legais. 

12.1. 0 objeto da licitação será adjudicàdo ao licitante declarado vencedbr, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

apos a regular decisão dos recursos aprésentados. 
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13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data de  spa  convocação, para assinar o Contrato, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual  
period°,  por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

13.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores de Cocos.- CMFC, cujo resultado  sera  anexado aos autos do 
processo. 

13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura ,do .Contrato, não comprovar que 
mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 
assinar o Contrato)  poder.6 ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de tlassificagão, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da 
proposta e comprovados os requis¡tos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sangões-previstas neste Edital e das demais cominagões legais. 

13.4: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições. coniratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor  initial  atualizado do contrato. 

• 13.4.1. As'supressões: resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder si• limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

13.5. E- vedada a subcontrataçãO total ou parcial do objeto do contrato, exceto nas 
condições'autorizadas no Termo de Referência ouna minuta de contrato. 

13.6. A Contratada deverá manter durante toda a 'execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

13.7. 0 descumprirnento -das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo a rescisão contratual, sem 
préjuizo das demais sangões,'senddvedada a retenção: de pagamento se o contratado 
não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

13.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize 
suas obrigações trabalhistas ou.suas condições de habilitação, sob pena de rescisão 
contratual, quando não identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa decorrigir a 

• situação. 

13.8. Durante a vigência do contrato,. a fiscalização  sera  exercida por um 
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as 
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ocorrências e as deficiências.verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços, de tudo dando ciência a Administração, , conforme 

procedimentos estabelecidos na minuta de Contrato. 

13.9. 0 contrato s6  sera  considerado integralmente cumprido após a comprovação,  

pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas,  Socials  e.' 

previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em sua execução, inclusive quanto- 
_I

--.  

às verbas rescis6rias. 	 • 

14.1. 0 prazo de vigência do Contrato  sell  de 12 meses a partir da data da sua 

assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por Oeriodos 

iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 

II do artigo 57, da Lei n.2  8.666/1993. 

14.1.1. A Contratada não tem direitci subjetivo 5 prorrogação contratual. 

14.2. Toda prorrogação de contratos será 	 da realização !de pesquisas de 

pregos de 'mercado ou de Preços contratados por outros orgãos e entidades da 

Administração Pública, v-isando a assegurar a manutenção da contratação mais 

vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

- 

14.3. 0 contrato não poderá ser prorrogado quando: 

14.3.1. 0 valor estiver acima do limite" m6ximo fixado  ern  ato normativo do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação Para 

redução de preços, para readequa‘gão ao referido limite; 

14.3.2. A Contratada tiver sido declarada iniclônea ou suspensa no âmbito da União 

ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos; 

, 	• 
14.3.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as • Obligações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
, 

14.3.4. A Contratada não concordar com a eliminagão, do valor do contrato, dos 

custos fixos ou variáveis não renováveis que ja tenham sido pagos ou amortizados 

no primeiro ano de vigência da conteatação. 

14.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

• r-pt • ',,, 
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15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contratcy. 

• 16.1. 0 prazo para pagamento  sera  de 15 (quinze) dias, contados a partircla data da 
apresentação da Nota -Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobat6rios do cumprimento das obrigações da Contratada. 

16.1.1. Os pagamentos 'decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias Liteis, 'contados • da data . da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada dos demais-  documentos Comprobatórios do cumprimento das 
obrigações da Contratada, nos termos do  art.  52, § 32, da Lei n.2  8.666/1943. 

16.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado apas o "atesto", pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos 
serviços executados; e  sera  acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

16.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade 'da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Cantratada com- -os serviços efetivamente prestados, 
bem como as seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanha-
la: 

a. Do pagamento da remuneração e das Contribuições sociais (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Previdência Social); correspondentes aci- mês da última 
nota fiscal ou fatura Vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados 
execugão. cantratual,.nominalmente identificados, 

, • 

b. Da regularidade fiscal, constatada através de 'consulta ao Cadastro Municipal 
de Fornecedores de Cocos --- CMFC, ou na impossibilidade, mediante consulta aos 
sitios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 
8.666, de 1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes h ultima nota 
fiscal ou fatura que tenha 'sido paga pela Administração 

16.2.2. Caso se - constate O 'descumprimento de obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e as relativas ao FGTS, o pagamento dos valores  ern-  debito  sera  
realizado em juizo,  seal  prejüizo•das-sangões- c;3biveis. 

16.2.2.1. Alternativamente, a AdminisiraçãO-poderá descontar da fatura e pagar 
diretamente aos trabalhadores alocados na execução do contrato os valores 
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relativos aos salários e demais verbas trabalhistas a eles devidos, quand6 houver 

falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até 6 

momento da regularização, sem prejuizo das sanções cabiveis, conforme o "artigo 

19-A, inciso IV, da Instrução Normativa-  5LTI/MPOG ri° 2/2008, e autorização 	4): 

expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do 

Contrato. 

16.2.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipatese,*o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 4 

Contratante. 

16.3. Nos termos do artigo 36, § 6°, da• Instrução Normativa ..SLTI/MPOG  re  02, de 

30/04/2008, será efetuada • a:  retenção .ou glosa no .pagamento, proporcional 

irregularidade verificada, sem prejuizo das sanções cabiveis, caso se constate que a 

Contratada: 

• 16.3.1. não produziu os resultados acordados; 

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executoU com a 

qualidade minima'exigida; 

16.3.3. deixou de  utilizer  os materiais .e recursos humanos exigidos para a- execução 

do ierviço, ou utilizou-ocom quálidbde ou quantidade inferior A'clemánda.da, 

16.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará, a regularidade do cadastramento 

da Contratada no Cadastra Municipal de Fornecedores.  de 'Cocos - CMFC e/ou hos  sites  

oficiais, devendo•seU reSUltado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

16.5. Quando do pagamento, será efetúado a retenção,tributária previstá na legislação 

aplicável, inclusive quanta ao artigo;31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

16.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -  ISSN,  terá 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal 

aplicável. 
- 

16.5.2. A Contratada regularmente -optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar n2  123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o,pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovagão por meio de documento oficial 
• 
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de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

16.6. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordern Bancaria de Credito, mediante 
depósito em conta-corrente, da seguinte forma: 

17.6.1. 0 valor mensal do contrato  sera  depositado na conta-
corrente, agência e estabelecimento bancário indicados pela 
Contratada, após o destaque dos valores de que tratam 0s subitens 
abaixo;* • 

17.6.2. Os valores provisionados para o pagamento de ferias, 13° 
salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados na execução 
do contrato serão destacados do valor mensal e depositados em 
conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação e aberta 
em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, conforme o 
artigo 19-A, inciso I, é Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MP,OG 
n° 2/2008, e autorização expressa a ser concedida pela Contratada no 
momento da assinatura do Contrato. 

• , - 	 , 	, 
17.6.2.1. A conta vinculada •  sera  movimentada pela Contratada 
mediante autorização do Contratante, exclusivamente-  para o 
pagamento dessas obrigações, nas seguintes condições: 

a. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 132s 
salários, quando devidos; • 

b. parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, 
quando dos gozos de- ferias dos empregados vinculados ao 
contrato; 

.' c. parcialmente, pelo valor correspondente aos 132s salários 
proporcionais, férias proporcionais e •à indenização 

- compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando, da 
demissão de empregado vinculado ao contrato; • 

d. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das 
‘./erbas rescisórias. 	 ,„. 

17.6.2.2. A Contratada poderá solicitai a .autorização do 
Contratante para utilizar os valores da conta Vinculada Rara o 
pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos 
empregados alocados na execução do contrato, ocorridas durante 
sua vigência. 

17.6.2.2.1.' Nessa hipótese, a Contratada deverá apresentar ao 
Contratante os documentos comprobatórios da ocorkncia das 
obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vericimento. 

17.6.2.2.2—Após á confirmação da ocorrência` da indenização 
trabalhista e a conferencia dos cálculos, o Contratante expedirá 
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autorização para a movimentação, exclusivamente para fins de 

transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores 

favorecidos, encaminhado-ab instituição finariceira Po prazo 

máximo de cinco dias Cheis, a contar da data da apresentação 

dos documentos comprobatórios.  

17.6.2.3. Após cada pagamento realizado com os recursos da , 

conta vinculada, a Contratada deverá apresentar ao Contratante, 1.4vt:rti 

no prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências 

bancarias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

17.6.2,4. 0 saldo da conta vinculada  sera  remunerado peio índice 

da poupança ou outro definido no acordo de cooperação firmado 

entre o Contratante e, a instituição bancária; desde que obtenha 

maior rentabilidade. 

17.6.2.5. No momento  dc  encerramento do cónfrato, o saldo 

remanescente cla conta vinculada  sera  liberado a empresa, ha 

presença do sindicato  di  categoria correspondente aos serviços 

contratados, após a execução completa do' contrato e a 

comprovação, pbr parte da empresa, da plena quitação de todos 

os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários a ele relativos. 

17.6.3., Os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS serão retidos na fatura e depositados diretamente nas 

respectivas contas vinculadas * dos trabalhadores alocados na 

execução do contrato, obserVada 'a legislação especifica, e conforme 

o artigo 19-A, inciso II, da instrução Normativa .SLTI/MPOG n2/2008, 

e atitoriiagáo exprdssa a ser concedida pela Contratada no momento 

da assinatura do Contrato. 

16.7.  Sera  considerada como data do pagamento o diaem que cohstar .córno emitida a 

ordem bancária para pagamento. • 	
16.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

• 

16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada hão 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de 

encargos moratórios proporcionais.. aos dias' de atrasq, apurados ..desde a data limite 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por 

cento) ao ano, aplicando-se a Seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 

originariamente devido 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.880-000 	 24 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPP 

2.04.11• 

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6/ 100) 

365 

N = Número de dias 'entre a data limite prevista para o pagamento 

e a data do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

17.1.  Sera  admitida, 'por solicitação da Contratada, a repactuação dos pregos  dot  - 

serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze 

meses, desde que seja observado o interregno  minim°  de 1 (um) ano, e demonstrada 

de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 

justificada, de acordo com o artigo 50 
 do Dacreto n° 2.271, de 1997, e com os 

dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008. 

17.1.1. A repactuação poderá ser- dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, em respeito ao principio, da .anualidade do reajustamento dos pregos 

da contratação, podendo ser realizada em - momentos distintos para discutir a 

variação de custos que 'tenham, sua anualidade resultante em datas diferdnciadas, 

tais como os custos decorrentet da mão-de-obra e os custos decorrentes dos 

insumos necessários à execução do serviço. 

17.1.2. Quando a contratação envcilver mais de uma categoria profissional, com 

datas-base diferenciadas, a reppctuação.  deverá .ser dividida  _ern  tantas parcelas 

quantos forem os acordos, dissidios ou convenções coletivas das categorias 

envolvidas na contratação. • 

	

	
17.2. A repactuação não podera.alteraro equilíbrio econômico-financeiro origiiial do 

- contrato. 

17.2.1. E vedada a. inclusão, por ocasião da repactuação, _ de benefícios não 

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiVa. 

17.2.2. 0 aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio 

ou convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao prego repactuado, 

exceto na hipótese descrita no subitêm abaixo. 

17.2.3. A Administração não Se vincula 'as —disposições Contidas  Om  ACordos e 

Convenções Coletivas  clue  não tratem de matéria trabalhista, tais com6 as que 
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estabeleçam, valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 
bem como de pregos Pata os insumos relacionados ao exercicio da atividade. 

17.3. 0 interregno mínimo de 1 (um) ano  sera  contado: 

17.3.1. Para a primeira repactuação: 

a. Para os custos relativos a . mão-de-obrai  vinculados à data-base da ,categoria 
profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissidio Ou convenção 

coletiva de trabalho; vigente.a época da apresentação da proposta, relativo a 
cada categoria profissional abrangida peio contrato; 

. 	 - 	• 
b. Para os demais custos, - sujeitos -b variação de preços do mercado: a partir da 
data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

17.3.2.. Para as repactuageSés subseqüentes à primeira: a partir da,dita do fato 
gerador que deu ensejo a última repactuação ocorrida ou preclusa. 

17.4. 0 prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na ..data da 

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convenção coletiva 

que fixar os novos custos de mão-de-obra da categoria profissional abrangida pelo 

contrato, ou na data do encerramento da _vigência do contrato, caso não haja 

prorrogação. 

17.4.1. Caso a Contratada não sólicite a repactuação tempestivamente, dentro do 
prazo acima fixado, ocorrei-6 a preclusao do direito a repactuação. 

17.4.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação  so  
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, 

contado na forma prevista neste Edital. 

17.4.1.2. Caso, ria, data da prorrogagão, contratual, ainda não tenha sido 

registrado o novo acordo, dissidio ou convenção coletiva -da categoria, a 

Contratada deverá solicitar a inserção de clausula no termo aditivo de 

prorrogação que resguarde o direito futuro a repactuação, a ser exercido tão 

logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de 
preclusão. 

17.5. Ao solicitar a repactuação, a Contratada eietuara=a comprovação da'variagSO dos 

custos dos serviços contratados da seguinte forma: - 

17.5.1. Quando a-  repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação 

do novo acordo, dissidio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida 

pelo contrato, acompanhado da demonstração  analitica da variação dos custos, : 
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17.5.2. Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e 

Formação de Pregos que comprove o aumento dos preços de mercado ,dos itens 

abrangidos, considerando-se: 
.  /eV  

17.5.2.1. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da - 

Administração; 

17.5.2.2. As particularidades do contrato em vigência; 

17.5.2.3. A nova planilha com a variação .dos custos apresentada; 

17.5.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores ofiCiais de 

referência, tarifas públicas ou Outros equivalentes; 

17.5.2.5. Índice especifico Ou setorial  qua  retrate a variação dos pregos relativos 

a alguma parcela . dos custos dos serviços, desde que devidamente 

individualizada na Planilha de Custos e Formação de Pregos da Contratada. 

17.6. 0 órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela Contratada. 

17.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

a. A partir da ocorrência do  fit°  geradorque deu-causa à: repactuação; 

b. Em data .futura, descie .  que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das pr6ximas repactuagóes futuras; 

ou 

c. Ern  data anterior'.5 ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão-  do custo de mão-de-obra  ern-  que o próprio fato 

geradOr, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,  du  sentença 

normativa, contemplar data. de vigência retroativa, podendo esta ser 

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim .como 

para a contagem da anualidade em repactuagóes futuras.. 

17.7.1. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 

itens que a motivaram, e apenas'em relação à .diferença porventura existente. 

17.8. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos. 
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17.8.1. 0 prazo _ referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a 
Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 
Contratante para a comprovação da variação dos custos. 	

•• 	- 

17.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 
aditamento ao contrato. 	 •• 

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
eSpecificos consignados no Orçamento Geral do Muniap,io• de Cocos deste exercicio, 
nas dotações abaixo discriminadas: 	 - 	• 	

. . • , ••• ' . 

• 
02.02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 
06.181.022.2006.— Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pesso6 Jpridica 

02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
123610422 . 016 - Manutenção do FUN'IDEB 40% • 	s 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

123610422.017 - Manutenção do Ensino Básico 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica . 

02.06.000 - GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC.  IV1UNIC. DE INFRAESTRUTURA 
151220352.037 - Manutenção do Departamento de Obras;  Urbanismo e Serviços Públicos 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa furidica 

267820912.038 - Manuteng56 do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 

• 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros -‘Pesscia Juriclica 

154520352.040 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 
3.3.9,0.39.06:00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa JUridiça 

02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103010302 .027 - Piso de Atenção Básica 
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jundica 

103010302.032 - Manutengão-do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.9.0.39.06.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 

02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO SOCIAL 
082440402.047 -Manutenção do FMAS. 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros -,Pessoa Juridica 

• 
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00 - Fonte de Recurso 

082440402.233 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social CRAS 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 
29 - Fonte de Recurso 

18:2. As despesas pára o exercicio futuro correrão a conta das dotações orçamentarias 
indicadas em termo aditivo ou apostilarnento. 

- 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 6.2  10.520/2002; dO.Decreto 
n.2 3.555/2000, 6 licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: • 

19.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

• -• - 
19.1.5. Comportar-se de modo inidõneo; 

19.1.6. Cometer fraude Tiscal•;, 

19.1.7. Fizer declaração falsa; 

19.1.8..Ensejar o retardamento da eXecução do certame. 

29 
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19.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, ás 
seguintes sanções: 

a. Multa de até  SO%  (cinquenta por cento) sobre o valor estimado do(s) item( s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante, 

b. Impedimento de • licitar e de contratar com o Municipio de Cocos e 
descredenciamento no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC, 
pelo prazo de até cinco anos; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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19.2.1. A penalidade de multa, pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sangões. 

19.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.2  8.666/1993, da Lei 
n.2  10.520/2002, do Decreto n.2  3.555/2000, a Contratada que, no decorrer 
contratação: 

19.3.1. Inexecutar total bu parcialmente o contrato; 

19.3.2. Apresentar docLimentação falsa; 

19.3.3. Comportar-se de Modo inidiane6; 

• 

19.3.4. Cometer fraude fiscal; 

19.3.5. Descurnprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

19.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
. acima ficará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 

sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como-  aquelas ,que não 
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa: 

b.1. Moratória de até, 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 (trinta) 
dias; 

b.2. Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial ' da sobrigação assumida, 
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o'valor cumulado 
das penalidades não supere o valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impediment:3 de  con-tratar  corn  o MUNICÍPIO DE 
COCOS, pelo prazo de até dois anos; 

	 • 

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de  Coos  e 
descredenciamento no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC 
pelo prazo de até cinco anos; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cotos, Bahia, CEP 47.680-000 
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e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que --
seja promovida a reabilitação perante a pr6pria autoridade.  que aplicou 
penalidade, que  sera  concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuizos causados; 

19.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as  

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades de. suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o dorgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
anterior, as empresas ou .profissionais.  que, em razão do contrato decorrente desta 
licitação: 

19.5.1. tenham sofrido 'condenações -definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

19.5.2. tenham praticado atos iycitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstrem nãO possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilicitos praticados. 	' 

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará 6 contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.,9 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei ng 9.784, de 
1999. 

19.7. A autoridade competente, na aplicaçáo das" san‘ções, levará_ em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo -da pena, bem corno o dano 
causado a Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

• 

19.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Cocos, -ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio de Cocós e cobrados 
júdicialmente. 

19.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar • da data do recebimento da- comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

r 

19.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro 'Municipal de 
Fornecedores de Cocos,- CMFC. 

• 
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19.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras • medidas 
cabíveis. 

' 

Pisè 

20.1. LOCAÇÃO VEÍCULOS: 

, • 

a. Os Veículos ficarão a disposição das respectivas Secretarias Municipais serido que a 

execução dos serviços estará sempre sujeito A fiscalização. 

b. Para a perfeita execução dos serviços ‘descritos, a Licitante fornecerá os-veiculos 

além dos motoristas, exceção pára o combustível necessário será fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Cocos. 

21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura dasessão pública, 

qualquer pessoa poderá toliCitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte ,e quatro , 
horas. . 

21.1.2. Acolhida -a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, observando-se as exigências quanto -A divulgação das 

modificações no Edital. 

21.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo, inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente; a alteração não • afetar a 

formulação das propostas.' 

21.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fito superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação  (JO  Pregoeiro em contrario: 

21.4. E facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar' a insirpção do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 
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21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a subst8ncia das propostas, dos documentos .e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

• 

21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contrataçãoiE.-4° 

4* 
21.7. A autoridade competente par,a a aprovação do procedimento licitatório poderá .1"4;13:taili/ 

revoga-lo em face de razões de interesse publico, por motivo de fato superveniente 	• 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente Para justificar tal conduta, devendo 

anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 

e devidamente fundamentado: 	 • 

• 21.8. Os licitantes assumem todos os .custos de preparação e apresentaçãO de suas 
pl-opostas. e a Administração não  sera,  em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da.conclúção.Ou do resultado do Pfocessa-licitatória. 

21.9. 0 licitante deverá manter-  preposto, aceito pela Administração, no local do 

serviço, se for o caso, para representa-lo na execução do contrato. 

, • 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,"excliiir-seá o 

dia do inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 	 , • • ' 

21.11. 0 desatendiMent6 de'exigê'ncias formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os principios da isonomia e do interesse público. 
• : 

21.12. As normas que disciplinam este Pregão ser8o sempre interpretadas em favorda 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam ointeresse 

da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.13. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 

compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

21.14. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos  e/oy obtidos no órgão, situado no 

endereço Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, nos  dips  ilteis, no 

horário das 08h0Omin horas às 12h0Omin horas. 

21.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista' franqueada  ads  

• interessados no órgão, situado no endereço Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 

Cocos, Bahia, nos dias úteis, no horário2das 08h0Omin horas às 12h0Omin' horas. 
. - 

• 
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21.16.Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra dci'edital e de seus 
' ariexo,.o valor se limitara ao custo efetivo da reprodução Ofica de tais documentos, 

nos tempos do artigo 50,  III;  da Lei n° 10.52o, de 2002. 

21.17.. -Nos casos omissos aplicar-se7ão as disposigões constantes' da* Lei .n.. ty.F1  
10.520/2002, do Decreto n 2 3.555/2000; da Lei n2  8.078/1990 - Código de Defesa  di  . • 44 
Consumidor, da Lei Complementar n2  123, de 2006, do Decreto n° 2:271, de 1997, da1 
Instrução Normativa SLTI/MPOG 	2, de 30 de abril de 2008, e da Lei n.2 8.666/1993, 
subsidiariamente. 	 ' 

21.18. 0 foro para dirimirqUestões'relativasio presente Editai  sera  o da Comarca de 
COCOS- Estado cla-3ahikcOm exclus50 de quarqUerOutro. 

Municipio de Cocos - Bahia, 19 de Julho de 2018. 

Prefeito Municipal. 
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_ 1571. 

A Contratação de empresa especializada na locação de veiculos com motorista-- ‘. 	/1-  

para prestação de serviços de transporte diversos para atender as necessidades inerentes 

aos serviços das Secretarias do Municipio de Cocos;  tendo em vista a necessidade destes 

veículos para a realização de serviços irnprescineiveis para a Administração, e por ser 

mais conveniente e de. relevante interesse público.. 

Prover as Secretarias Municipais no âmbito do Poder Executivo Municipal sendo 

responsável e apresentou-se a necessidade de dispor destes veiculos para a execução dos 

serviços de locação dos veículos com motorista para a execução dos serviços de 

transporte de equipamentos, materiais, pessoal, limpeza,  etc.  Cumpre destacar .que além 

das demandas em si, o Municipio dispõe de uma malha viária de estradas vicinais muito 

extensa a ser percorrida todos os dias com o fim único de atendimento as demandas da 

população, dos pacientes e dos colaboradores do Município de Cocos. 

As locações de veiculos visam'prover todas,as Secretarias Municipais no âmbito do 

Poder Executivo Municipais, .as quais cada qual possui inúmeras responsaliilidades e 

demandas diárias e que somente Podem ier sanadas coma disponibilização e intermédio 

da locação de veiculos, com vistas a desafogar os escassos veiculos da frota própria, que 

não atendem as demandas ora postas. 

O Municipio possui a necessidade de dispor destes veiculos, além de Outras 

incumbências, ..também para a execução dos serviços de transporte dos servidores e 

colaboradores do Municipio para a realização de' reuniões de trabalhb, encontros; • 
transporte de materiais, transporte de  medicos  e equipes de saCide para os Postos de 

Saúde do interior do Município, pois disPomosde'ürna malha viária de e-Stradas vicinais 

extensa, o que conseqüentemente implica em enormes trechos a serem percorridos. 

Contratação de empresa para prestagâo de serviços de locação de veiculos de 

três veículos sendo: um ,micro-ônibus, um caminhão- - limpa-fossa e um caminhão 

carroceria aberta com motorista para atender as necessidades inerentes aos serviços das 

Secretarias Municipais de Cocos - Bahia; os veiculos basicamente servirão para atenderem 

os objetivos básicos. 



Os custos estimados foram levantados pelo Municipio consubstanciados nas 

despesas inerentes aos serviços, e que deverão ser remunerados a empresa contratada 

tais como: Salários baseados em Convenção Coletiva de Trabalho, Direitos Trabalhistas 

e insumos conforme segue planilhas abaixo e foi anexado ainda cotações de pregos com 

empresas do ramo, para melhor balizamento do prego de referencia. 

coca  
GOVERNO NIUNICIPA 

Estado da Bahia 
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Dilit  

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos de três veiculoS 

Sendo:  urn  micro-ônibus, Um caminhão limpa-fossa-e um caminhão carroceria aberta cOin .. 	 . 	- 
motorista Para atender as necessidades inerentes aos serviços das Secretarias Municipais de 

Cocos :- Bahia 	: 

Planilha Orçamentária.  -- Transporte Diversos" 	- . 	• . . 	‘'‘ .. 	•' -- --.... 

Item 

iiiiiiiiisiggiwoordifitatitit -  

Resumo 

'-'.--',.-.  

Unidade 
- 

- 	. uant  
 

Q Q 

Veiculo 

Valor 
- 	- 
Uniiário 

- 
Estimado 

Valor Total 

Anual 

'Estimado 

Microônibus, diesel S10, potência  Minima  120cv, 
com quilometragem  Pyre,  com motorista, sem 
combustivel, 	. .ano/modelo 	minirno 	2002, 
disponibilidade mensal; com capacidade minirno 
22 	passageiros 	sentados; 	incluso 	todas 	as 
despesas 	de :vekulos,.. motorista, 	ajudante,  
encargos, 	impostos, 	lavagem, 	Iubrificantes, 

taxas, fretes, impostos, equipamentos, inisumOS 
e demais despesas inerentes aos serviços de: 
locação. 	 • 	.• 

.. 	- 
m's  

1 .6.6-i8,90 80.146,80 

. 
:  

Caminhão Limin Fossa, diesel 510, potência 
minima'  160cv, com qUilometragem livre, com 
.motorista, 	sem 	combustivel; 	.ano/modelo 
minimo 	2002, 	disponibilidade" 'mensal, 	OM  
capacidade mil-limo 8M3  equipado com tanque, 
bomba, incluso todas.  as despesas de veículos, 
motorista, :. ajudante, 	encargos, ' . impostos, 
lavagem, lubrificantes, taxas, fretes, impostos, 

equipamentos, 	insurnos 	e 	demais -despesas 

inerentes aos serviços de locação. 

• 
, 	... 

, 

mês 

. 

• 

12: ' 

, 

6.833,82 82.005,84 
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Ciminhao Carroceria Aberta,., :diesel 510, 
potência  minima  135cv,-  corn.  "quilometragem 

com , Motorista, sérn çOinbustivel, 
anO/model-O.  minim°  2002, • . disponibilidade 
mensal, com • capacidade minimo 3000kg, 
carroceria aberta, incluso todas  as despesas de 
vekOlos,. motorista, . ajudante, 	encargos, 
impostos, lavagem,. lubrificantes, taxas, fretes; 
impostos, equipamentos, insuMos e demais 
despesas inerentes aos serviços de locação. . 

   

mês 

 

5.119,35  

44.1 

.6.1.43 

   

     

     

	 -W1141/1aira fti Mena:VIM:1M 

• -• 	'airmatimakmátaima—rdatamiaiiis...  
. Período - Meses 

•,. 	 Est:494:0*c 223.584,84'  

Valores Estimados dos Custos  Referência - Junho de 2018 

EICULCI MICR(ktiNIBUS, MÍNIMO 22PASSAG - 

Descrição 
.-rAV'de' .  

Unid.. 
bA'd6 Nriiiiiest 

.Qtde./Mês Preço  Unit.  Preço Total 
Salário MoioriSta 
BA000633/ 	

Convenção n.° 
2017 

,. 
mes- 1,00 R$ 	1.779,61 R 11779,61-  

3 	. 

Encargos Sociais (mensalistas) - 
83,49% 	 • 	'. : -. 

• und - 
. 

0,8349 R 	1.779,61 
. 

R$ 1A85,80 

Camisa gola polo 	 .  Lind 	...' - 9/33 -.R - 	5Z,98-  . 	17,48 
Calça und 0,33 R$ 	37;90 R$,. - 	12,51 
Tênis de segurança 	 _ .- urid"7 • •'' 	0,33 - 	.', 	69,95.. 	: ' 23;08- • 
Alentação diaria - Convenção n.° 
BA000633/2017 

und . - 	- 	„ .• ._ 
22,00-  ' 	' 	17,79 R$ 391,38 

. Custo  menial  R 3300,86 

. 	z Y LEMILika: 
. 

,Descrição 'Unid. Qtde./Mês Preço  Unit.  Preço Total 
Custo do veiculo - Microônibus 
Volare - Fipe 2002 

R$/unid. 1,00 R$ 	40.318,00 R$ 	40.318,00 

Depreciação 'veiculo (60 meses) % 80% R 	40.318,00 R$ 	32 32.84,40 - 
Depreciação do Veiculo R$ 	32.254;40 

• • 	, 	 -' 	Meses 60 
Depreciação veiculo utilitário 

' 
R$ 	- 537,57 
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:Descrição  
Custo do veiculo - Microônibus 
Volare - Fipe 2002  

Remuneração mensal dO capital  

Prey Unit. 

R$ • 40.318,00 

R$. 40.318,00 

Remunerasio do Capital Investido  

Preço Total.. 

kV›,. 
• e7. 

•R$ 	4.03Aens'Aigfra,  

„R$/unid... 

 

Qtde./Mês 

1,00 

1,0%: 

   

R$ 	403;1,8 

wirJ,.,,, 	. 	• 	. 
. 

Descrição linid. Qtde./Mês Prego  Unit.  Preço Total * 

IPVA -13.hia - 3% .Unid. 1,00 -' 	1.209,54 R$ 	1.209,54 	. 

Seguro Obrigatório / Licenciamento, • Unid. - 1,00. 'R$ 	- 	.71,08 R 	• 	71,08 

Seguro total e contra terceiros (5%) ' • Uffid; _ " 	1,00 . 	2.-.015,90 . R$ . 	" 2.015,90 

Impostos e seguros anual R$ 	3.296,52 

. 	... 	...' 	-. 	• 	. 

 

Meses . 	* 	12 e Impostos e seguros mensal '. 	274,71 

, 	.. Descrição 	 .Unid. QtdelMat 	Prey Unit  	• `.  Preço Total  

Custo da. Diesel - ANP Barreiras - 	• 	r • - - . ' 	 • 
km/litro 	8 	 .. 	• 

Junho.- 2018 . , . 
Custo mensal.- diesel s10. , 	 km .., 	= -4000 • 	 ' 	' . 	- 

Custo do  oleo  de rriotor/10000km • 	• - • 	., 	 . 	. f 	I  

km/litro 	- :9f  00 , 	 95,00 	 • 10,56 
rodados 

R$ 	
.  

Custo mensal - óleo de motor 	 kril 	' 0,100* - •  'WI; 	95,00. • :s./2$ . -• 9,50  

ConsumO‘Mehsal R$ - 	9;50  

	

Veiculo 	 1  

Total consumo por veiculo - mensal R$ 	9,50  

.Manutenção 	. .. 

Descrição Unid.• -. Qtde./Mês . 	Prey Unit. Prey  Total 

Custo aquisição do veiculo Unid. • • 	• 	, 	' lk$ 	40318;00 :. 40.318,00. 

Custo de Lavagem e-Lubrificação . 
(5%) 

, Unid.-  • '1,00 R 	2.015,90 R 	2.015,90 

• Custo total de aquisição R • 	42.333,90 

Percentual de manutenção : 	' ', 	 5% 

. 	 , 'CuSto da manutenção R$ 	2.116,70 
.. 

, 	. 	. 	i Meses • . 	60 

Total manutenção - veiculo utilitário - mensal R$ 	- 	35,28 



coco 
GOVERNO MUNICIPP 

km/jogo 

Custo de pneus 265/65.R16  

Custo completo/km rodado  40000 R 4.139,40 R$  

Custo completo/km rodado  

Km rodados no mês - média  

Custo de Pneus Mensal R$  

4.139,40 

4000 

413,94  

Unid. R$ 	689,90 

R$ 

Ns 9.R.T.P pivgRso4  
Valores Estimados dos Custás 	 Referência -Junho de 2018 

VEÍCULO CAMINHÃO LIMPA FOSSA 	 , 
• ., 	- 

,,, 	.--,,,,,:e.„-:.•-,:::. , 	,M.39•31P-4.4.kolo_Motorista -..--i...,., ....,,, 	, 	.,,, ,,, ,7  ....:,..,..:,—,;,  

Descrição 	 •• 	. ' ljnid, - ,Qtde:/Mês  'Pre-0  Unit  Preço Total 

Salário Motorista - Convenção n.° BA000571/2017 mês 
• 

1,00  
. 

RS- 
1 3 75 00 , 	, 

R$ 	1.375,00 

Encargos Sociais (mensalistas) - 8349% 	.. 
. und 	, 0,8349 0,8349 

• 
.:13

$.
75,00,...R$ 

.
1

z
..147?99

. 
 

Camisa gola Polo - und '• '0,33 
• • 	, 

• .R$ 	-- • • 	17,48 

Calça und • • 
. 	• 

0,33 
• . 

• R$ - 
37,90 	- 

R 	12,51 

Tênis de segurança ' und 0,33 
R$ 	. 

6995 ,  
R$ 	23,08 

Alimentação diária - Convenção n.° BA000571/2017-• -  Lind  22,00 
R$ 

17,79 
, R 	,391,38 

Custo mens'al, • li$ 2.957,44 

t" 	i• 	 . 
, . 	 LiI Iiillotil,  

. 	* 
if*  

* 	 • 

Descrição Unid. Qtde./IVIe's Preço  Unit.  Preço Total 

Custo do veiculo - Caminhao  VW  15.190 2002- Fipe R$/unid, 1,00 
R$ 

6250500 . 	, - R$ 
	.62.505;00 

Custo do tanque / bomba / acessorios - 25% RS/unid. 0,25 
15.626,25 

. K$ 	- 31906,56 
 . 

Depreciação veiculo (60 meses) % • • ' 	80% 
R$ - 

66.411,56 
R$ 	53.129,25 

,. 

Depreciação do Veiculo R$ 	53.129,25 

Meses . 	60 

Depreciação veiculo utilitário R 	885,49 

Remuneração do Capital Investido, 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.640-000 • 

CNPJ n.° ¶4.222.012/0001-75 	• 	• TelefOne: (77) 3489.1041 
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R$ 
78.131,25, 

1,0% 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE çpcco 
GOVERNO MUNICIPP 

Descrição  

Custo do veiculo - Caminhao  VW  15.1-90 2002-, Fipe 

Remuneração mensal de capital 

Qtde./Mês Preço 
R$ 	• 

78.131,2-5  

• Preço Total 

R$ .78.131,5 :  

78f, 

Unid. 

-R$/un id. 1,00 

kemuneração do Capital investido R$ *. 781,31 '  

rii'-iiiilOS e Seg u ' 
Descrição Unid. Qtde./Mês.' "Preço  Unit.  • ..6eçO Total 

IPVA 	Bahia - 2,5% Unid. 1;00.  • 
1.562,63 ' 

R$ . 1.562;63 - 

'..l. 

Seguro Obrigatório / Licenciamento • Unid. 
:. 	 • 	' 	' 

-21;00 
• • 

P ,  

. R$ .‘ 	 f 

7108 ,  
- R$ 71,08 	. 

Seguro total e contra terceiros (5%) Unid. . ' 	4;00 - 	-• 	- 
R$ 

3.12 ,25 ' 
R 

-  
3.125,25 

impcistOse seguros anual. R$ 4.758,96 
Meses.  '-: 	' 12 

Impostos e seguros mensal R$ 396,58 

nsUmos 

Descrição  Unlit  Qtde./M6s Preço  Unit.  • Preço Total 

Custo -de gasolina - ANF' Barreiras - Junho - 2018 km/litro 6 	. 
,.... 

Custo.  mensal : diesel s10 km 1500 

Custo do óleo de motor/10000krn rodados 
• . 

km/litro 8,66 R$  
85,00 

- R$ 	10,63 

Custo mensal - óleo de motor km C,10 
- -R$ 

. R$ 	850 

p do 6.1eo de transmissão/1000km 1/1000km 0,60 R$ 	10,83 

Custo mensal =  oleo  de transmissão -km 3,20 
11 	' 	

• $ 	42;4- 

Custo-  do  oleo  hidráulico/1000km 
, 

1/1000km • , 
_ 

R$ 	
• 

•6,00: 
lk 	:".,od 

Custo mensal - óleo hidráulico krii 3,20 
R$' 	• 

• 
6,00 

19,20 

Custo da graxa/1000km .kg/1000km 0,50 
R$ 	

• 18,00 

Custo mensal - graxa 	 • : km 3,20 R$ 
18,  00 

k$ 	'57,60 

Consumo mensal R$ 	97,78 
. 	 Veie'ulo• . 	•- e 	1 

Total consumo por veiculo - mensal R 	97;78 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos; Bahia; CEP 47.6804W 
CNPJ..n° 14.222.012/d00i -75 	" 	telefone: (77) 3489:104i 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPA 

• Valores Estimados dos Custos Referência - Junho de 2018 

usto de.  Pneus mensal R 

VEÍCULO CAMINHAO-CARROCERlit-A8ERTA. 
	

' 

Unid. iatde/Mês Prego  Unit  Prego Total - Descrição 

Custo aquisição veiculo + tanque + equipamentos Unid." 
. 

1,00 
R$ 
7/313125 ., 

	

R$ 	78.131,25 

	

- 	 ' 	• 

Custo de Lavagem e Lubrificação (5%) Unid. 1,00 
R$ 

3.906 56 , 
R$ 	3.90,56. --. 

• - 'f::m r < 
. 	 Custo total de aquisição R$ 	82,037,81 	• 

- 	 Percentual de manutenção • 5% 

Custo da manutenção R 	4.101,89 

Meses . 60 
- 	 Total manutenção - veículo utilitário - mensal R 	68,36 

.iii.ia.r  

. 

Mil57117,  
Descrição ' 	 ... 	. , Unid, 	•Qtde./Mês 	Preço Unit, i ' 	Preço Total 

KT  . 

Custo de pneus 275/80 R22.5- 	 Unid: 	• 	6-, 	 R 	7.799,04 
.1.299R$,84 	• 

Custo completo/km rodado .. 	 km/jogo 	40000 	- 	• 	 0,19 RS. 
 

7.799,04 . 

Custo completo/km rodado 	R$ 	0,19 • 

Km rodados no mês - media 	1.600 
_ 

Mão de Obra do Motorista 	 _ 
• _ 	Descrição Unid. 'Qtde./Mês Preço  Unit.  . 	Preço Total 

Salariopotorista - Convenção n.° 
BA000571/2017 	' 

: mês * 	.1,00_ R 	-1,1'35-f00i 	. . 	-- l.135,00 : 

Encargos Sociais (Mensalistas) -83,49% -.• ‘ . .un 	" , 	.0,844 _ 	'_,1-,15;00::'• l$ 	*- 	947,61 '* 

Camisa gola polo 	. - und 	. • . 	0:33 -..R$ 	:52;98_ ' 	. R 	17,48 • 

Calça und 0,33 R$ 	37,90 R$ 	12,51 

Tênis de segurança . 	und , 	, 	' 	. ,0,33 R$ 	'69,95 	• R 	• 	23,08 

Alimentação diária - Convenção n.° und . 2200, R$ 	17,74 '. 	$ 	'391,38 

• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cbcps, Bahia, CEP 47.6807000. 	• - . 	• 4 

CNRI n.° 14.222.012/0001-75 ,' 	• Telefone:.(77) 3489.1041 	• • 

41 



• 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPA 

   

BA000571/2017 

  

 

Custo mensal R$ 2.527,07 

   

. 	,. 	.... 	 . 	,. 

Descrição 

. 	. 
* 	.. 	iii,rttit.1:. 

Unid. Qtde./Mês 
. 	• . 

, 

Preço  Unit.  

. 

. 
Preço Total 

Custo do veiculo - Caminhao F4000 - Fipe 
2002 

R$/unid. 1,00 R$ 44.833,00 ' R$ 	44.833,00 

Depreciação veiculo (60 meses) % • - 80% R$ 44.833,00- 	•  Ft$ 	35.866,40 

Depreciação dó Veici:ilo. R$ 	35.866,40 

Meses 60 

Depreciação veiculo utilitário R$ . 597,77 	' 

Descrição 
, 

Unid. 
•-•? 

Qtde./Mês Preço  Unit. Prego Total 

Ceb do veiculo - Caminhao F4000 - Fibe 
2002 

R$/unid. • '1,00 • R$ 44.8'33;00- k$ 	44.833,00 

Remuneração mensal de capital % 1,0%  R$ 44.833,00  R$ 	448,33  

Remuneração do Capital Investido R 	448,33 

. 

. 	.. 	, 	 - . -IttPX,i;!" '' 	4.•..  
. 

if 	- 	• .. 	. ..... 	. 
Descrição Unid, Qtde./Mês 	. , 	Prego  Unit. 	. • Preço Total 

IPVA - Bahia - 2,5% Unid.' 1,00 ' - R$ 	1.120;83,- R$ 1.120,83 

Seguro Obrigatório / Licenciamento Unid. 1,00 R$ 	71,0.8. R$ 71,08 

Seguro total e contra terceiros (5%) 	- Unid. . 1,00 R$ 	2.241,65 R$ 2.241,65 

Impostos e seguros anual R ' 3.433,56 

. • 	 Meses' ', ' 	12 

• ' 	Impostos e seguros mensal R 286,13 • 

r 	'. 
_ 	„.„.,... rtih.,61: .... 

Descrição Unid.. Qtde./Mês Preço  Unit.  Preço Total 

Custo da gasolina - ANP Barreiras - Junho - 
2018 

km/litro 
• 

' 8 
. 	, 	. • . 

- 

Custo mensal - diesel stO , 	kn:)•••; 	• , * 	,1600 _ . , 	•  

Custo do óleo de motor/10.000km rodados •  km/litro , 4,00.:  R$ 	85,00 R$ 	. 	..21,25 

Custo mensal - 61e6 de motor 	 • krii 0,10.0 . R$ 	. 85,00 13$ 	8,50 

. 	 Consumo mensal.  R$ 	8,50 

Veiculo 1 

Total consumo por veiculo - mensal R$ • 	8,50 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.6g0-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77).3489.1041 
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Estado da Bahia, 

MUNICIPIO DE CO  
GOVERNO MUNICIPi- 

Custo aquisição veiculo + tanque + 

equipamentos 
Unid. • 1,00 R$ 44.833,00 44.833,00  

Custo de Lavagem e Lubrificação (5%) Unid. 1,00 R$ 	2.241,65 R$ 2.241,65 
r 

" Custo total de aquisiçãp ". k$ 47.074,65 , 

Percentual de manutenção 5% 

- 	• Custo da manutenção R$ 2.353,73 

Meses • 60 

Total manutenção - veiculo utilitário - mensal R 39,23 

Descrição 	 - Unid. ' 	Qtde./Mês .. Preço  Unit.  " - 	Preço Total 

Custo de Pneus 215/75R 17.5 	. Unid, ' • R$ 	915,90 .. R$ 	5.495,40 

Custo completo/km rodado km/jogo 40000 • 5.495,40 R$ 	0,14 

Custo completo/km rodado R$ 	0,14 

110 	
Km rodados no mês - média  1.600 

usto de Pneus mensal R 	219,82 

_ -D1VER$  
• 

Valores Estimados dos Custos Referência - Junho de 2018 

  

COMFQSIÇAO DO 601  

Itens .  

• 

Siglas 
- 	• 

V o , 
, Ackitado - 

• 

o . 
Ins 

ta 
,....i 
- cn  

e . Interva o 	e 	m ss . 	, 

- 1 	Quaitil Médio..3 Quartil- 
AWE  

Admirlistração Central 	• 
, 

AC 3,60% , 00.%, 4:10DS  :-.; 

Seguro e Garantia  SG  0,00% 0 80% , 
., 	._ 

:-. 	80% 0, 1,0-0% 

Risco R 0,80% ok 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras 	' 
: 

DF 	-. 1;25% Ok,  0,59% = 	1,23% 1,39% 

Lucro . 7,20% bk ' ;6,16% ,.- 	,7,40% 8,96% 

• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 471680-000 
CNPJ n.° 14.222.0;12/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI PA 	
(1.+AC +  5+ R + G)*(1 + DF)*(1+1.)  

D  
. (1-CP-ISS) 	• 

Valores Estimados dos Custos 	I 	Referência - Junho de 2018.  

GRUPO A 

Tributos - COEINS 3%, e PIS 
CP 3,65% ok 3,65% 3;65% -1:370-50/2 

Tributos - ISS - Coribe - Serviços ISS 5,00% ok 0,00% 7I 2,50% 5,00% 

IBDI SEM desoneração - 

(Formula Acórdão TCU) 
BDI  PAD  24,05%  OK  20,34% 

..-- 

22:12% 
• . 

2----5,'04, 

A Composição . ' , . 	• 

A.01 INSS  -art.  22, inciso I da Lei n.9  8.212/91; IN RFB n.g 971/2009 20,000% 

A.02 FGTS -  art.  15 da Lei n.g 8.030/1990e  art.  .72,  inc. 111.Constituirbo Federal . 	' .8,000% 

A.03 SESI OU SESC -  art.  30 da Lei n.g 8.036/1990; IN RFB n.9 971/2009 	- 1,500% 

A.04 SENAI OU SENAC - Decreto-Lei n.g2.318/1986; IN RFB n.9  971/2009 - . 1,000% 

A.05 INCRA - Lei n.g 7.787/89; IN RFB n.g 971/2009 	 0 0,200% 

A.06 SEBRAE -  art.  30 da Lei n.g 8.036/1990; IN RFB n.12  971/2009 0,600% 

A.07 Salário Educação -  art  15 da Lei n,9  9424/96; IN RFB rtg 971/2009 , , . 2,500% 

- 
A.08 

Seguro Acidente Trabalho -  art  22, inc II Lei n.g 8.212/1991 e  art  202,  Dec.  
• 

3.048/99 	. 	. - . 	• 	. 	. 	. 	.. 	 . 	.. . 

, 

' 
, 

- 	' 
• 3,000% . 

0 Total , .36,800% 

GRUPO B 

B Composição 	 ' % 

B.01 132  Salário - Lei n.2  4060/62 e Cei n.2 7787/89, inciso  III art.  7 CF 88 9,370% 

11.02 Férias (incluindo 1/3 Constitucional) -  art.  7, inciso XVII CF 88. 3,120% 

B.03 Aviso -Prévio Trabalhado -  art.  07 C.LT.,e  art.  7, inciso XXI CF88 • ' 	. 0,060%  

B.04 
Aux  Doença -  art  59/64 da Lei n.g 8213/91;  art.  201, 1, CF 88  art  71/80  Dec.  

3048/99 	 • ' 	... 	 _ • 
2,87096 

. 

B.05 Acidente de Trabalho.- Lei 6367/76e  art.  473 da CL.  T 	'' 	' 	. • 0,330% 

B.06 Faltas Legais -  art.  473 e,822 da CLT 	' 	. .6,540% 

B.07 Licença Maternidade/Paternidade  -.art.  7, inciso 'XIX CF 88 0,020% 

B.08 Férias -  art.  142 DL 5542/42 e  art.  7, inciso XVII CF 88' • , 
9,370% 

B.09 Treir4mento - IN 05 do  MET  e Item XVII CF 88 ' 	 . -, 0,340% 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
At=•-x-t4- 

coca 
• GOVERNO MUNIÇIPP 

. • Wagesm—c7—Fort 4.—.77—avatTar;is- 
. 	. 

W1111.11,  

 

Total 26,020%  

GRUPO C 

C ComPosição •  ex, 	,',..y...i.  

/C C.01 Aviso Prévio Indenizado -  art.  487 CLT, inc. XXI,  art.  79  CF 88 ;*'-7I 4,6607' . 

C.02 Indenização Adicional -  art.  9, Lei 7238/1984 	. 0,090%. 	. /4  

C.03 FGTS sobre Aviso Prévio - sumula 305 TST • • 0,280% 

C.04 Reflexos no Aviso Prévio Indenizado -Decreto 6727/2009. 0,700%. 

C.05 Multa FGTS -  art.  487 CLT e  art  10 inc. I, Disp..fransitória CF 88 	. , 3,930% , 

C.06 Contribuição Social 10% sobre FGTS -  art.  19  Lei Complementar 100/01 ' 0,980% 

Total 10,640% 

D Composição 	.  . 
	, 	. • 

D.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre o Grupo B -  art.  28 Lei 8212/91 , 	9,570% 

112 Incidência Sobre o Salário Maternidade -  art.  se IN 80  Prey.  SQC. , 	." 	
. . 0,460% 

Total 10,030% 

• A locação do, micro-ônibus destina-se basicamente ao transporte de pacientes 

destinados a realização de exames, consultas,  etc,  basicamente em outros Muriigipios no 

Estado da Bahia, por tratar-se de uma solução mais pratica e economicamente viável 

frente as demandas advindas da população de Cocos. 

A demanda secundárra di locação de  urn  micro-b'nibus recai também para a 

execução dos serviços de transporte dos servidores e colaboradores do Municipio para a 

realização de reuniões de trabalho, encontros, transporte de materiais;  transporte de 

médicos e equipes de saúde para os Postos de Saúde do interior do Municipio. 

• ConiiderandO • qué c3 •Municipià: de Cocbs.não •possui nenhurn fcatTilnhão de 

carrixeria aberta em sua • frota própria, 'se faz necessário a locação de um 

consubstanciado nas demandas advindas das' Secretarias Municipais, para • os mais 

diversos transportes, de mercadorias, equipamentos, alimentos, cadeiras, Mesas, e 

demais necessidades que surgem naturalmente ao longo de cada mês. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado  di  Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPP 

.1011.  

  

O próprio veiculo com o seu implemento por si  so  responde is demandas e o 

objetivo da locação, considerando que há necessidade em realização de serviços de 
IpTZ: 

limpeza, sucção, esgotamento de fossas e sumidouros e transporte de dejetos além da 	x• Nse—'-'‘;'. ' 
4:•'• 

limpeza e desobstrução de caixa de passagem e de- gordura. Os serviços são necessarios. kt-;  

basicamente diariamente considerando a totalidade de prédios públicos e locados que o  

Municipio de Cocos possui em toda sua estrutura, como por exemplo: 36 (trinta e seis)'t 

Escolas Municipais na sede e no interior; 01 (um) Hospital Municipal na sede; 07 (sete) 

postos de saúde distribpidos na sede e no interior; 01 (um) Mercado Municipal; e ainda a 

sede da Prefeitura Municipal; além de todas as Secretarias Municipais e órgão vinCulados. 

Os tipos de veiculos ora dispostos possuem 'caracterfiticas descritos para 

utilização e disponibilização-  aos colaboradores do Município em cada Secretaria 

Municipal, suas caracteristicas provêm das mesmas e basicamente dos serviOs que a 

mesma detém obrigação e necessidade para atendiniento a si mesmo e para 
, 	 . 

atendimento a população para os mais variados objetivos e com o sempre inerente e 

relevante interesse público, com previsões até o final do exercicio. 

• 

A contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência contada a Partir de sua 

assinatura e com o termino preestabelecido para até o dia 31 de dezembro de 2018, 

podendo realizar as prorrogações previstas.no inciso II,  art.  57 da Lei n.g 8.666/1993, por 

tratar-se de serviços  continuos:  

1. Caberá a cada Secretaria Municipal e servidores de cada Pasta, a respOnsabilidade 

de gerenciar os serviços, fiscalizando e contrOlando os veículos pelas rotas e linhas 
percorridas. 

2. Os serviços serão executados através de veículos trafegando em estradas 

pavimentadas ou não e estarem em perfeito estado de uso e conservação e 

diSponiveis para execução dos serviços imediatamente apos a comunicação formal 

desta t  Secretaria, sendo que os serviços serão executados mensalmente e que 

serão estabelécidos peias Secretarias Munitipais de Cocos, podendo haver 

alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo. • 

• 

3. Os veículos deverão estar predispostos para realizarem os serviços, conforme 

necessidades da Secretaria . Municipal demandante, trafegando em pistas 

pavimentadas e/ou não pavimentadas. 

Os veiculOs dever-So  apresdrftOr Perfeitas.  condições de 0so e conserVaçãó. 

Deverão conter todos os equipamentos de 'segurança e especificações do 

CONTRAN, e estar com documentação regular. 
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MANIA  

5. As secretarias municipais não se responsabilizarão por prejuizos.  de qualquer 
natureza, proveniente de ação clOs prepostos da contratada, e  sera  de inteira 
responsabilidade da contratada, qualquer dano -causado pela atuação ,da 
contratada a serviço do Município de Cocos ou por qualquer de suas Secretarias 

Municipais ou orgão vinculados, bem como prejuizos causados a terceiros: 

6. Na locação dos veículos todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais 

como: motorista, encargos sociais, encargos trabalhistas,  oleos  lubrificantes,  

peps,  pneus, impostos, taxas, seguros, lavagens,  etc.,  serão de responsabilidade 

Cinica da empresa contratada. A responsabilidade do Municipio contratante cabe 

apenas o fornecimento do combustive, dentro -do consumo do veiculo e dos 
serviços efetivamente prestados -ao longo de cada .mês, ,devendo estes serem " 

realizados em perfeito sintonia com os serviços demandados a partir do inicio dos 
serviços. 

, 	• 
7. Ficará a critério de cada secretaria 'municipal, exigir a troca de veiculos:que não 

atenderem aos padrões dos serviços contra'ados. 

, 	• 
Os veiculos somente poderão executar os serviços objeto do edital, serido que 

quaisquer serviços aferidos sem autorização ou incompiiivel  OM  os serviços 

preestabelecidos não serão consideradas pela Contratante. 

Em caso de substitUigo'de veiculo, a contratada obriga-se a informar e ierneter a 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamentos, os documentos acima; 
referentes ao novo verculo a Ser utilizado, não'sendo aceito veiculós. inferiores aos 

propostos na* liCitação. A Substituição de veiculo por um igual ou superior ao 

licitado em hipotese nenhum  sera  Motivo pari aumento nos valores proPOstos. 
- 

A contratada manterá a contratante .livre de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação, ou 

omissão. 

Os contratadoS não‘ manterão nenhum vinculo eMpregaticio com a contratante, 

sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdericiarias e 

trabalhistas  relatives  aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange 

ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras,  diaries,  quaisquer 

despesas com alimentação, locomoção, não cabendo a contratante qualquer tipo 

de responsabilidade -nem encargos-de qualquer natureza. • 	. 	- 

.Z.:) 6) i.i•  

Todos os veículos deverão está em plenas condições de segurança e 

trafegabilidade, visando à segurança do mOtorista/passageiros, da população de Cocos e 
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de terceiros, com todas as exigências contidas no Código de Trânsito Brasileiro e suas 

alterações. 

Os veículos deverão esta quites, ,no que couber, com as obrigações documentais e 

fiscais perante os órgãos Federal, Estadual e Municipal, e principalmente no que for 

pertinente aos Departamentos de Trânsito do Estado de origem dos veiculos. 
• 

Deverão ser realizadas manutenções nos veículos ,sempre que_necessários visando., 	. 

a manutenção das condições de trafegabilidade, que serão constantemente objetos de 

vistorias por parte da Administração de Cocos, na sede e no interior deste Município, sob 

a supervisão e aferição dasSecretarias Municipais demandantes dos, serviços, com o total 

suporte e apoio da Secretaria Municipal de infra-estrutura, considerando que as duas 

principais secretarias envolvidas no objeto destes servigos. 

• 

	

	
Os veículos poderão ser substituidos respeitando"o mínimo exigido neste Termo 

de Referência, e neste caso podem ser apresentados veículos com qualidade, potência 

e/ou capacidade malores é melhores; e na ocoriência da substituição em hipótese 

nenhuma irá afetar os valores registrados, e sob 6 autorização do Município de Cocos. 

Todos os veículos serão locados e utilizados de. segunda-feira a sexta-feira, e 

quando houver necessidade, mediante prévio aviso, aos •-ábados e domingos, e quando 

não utilizados em dias não úteis fica estabeleCido* e determinado a Colitrataag deverá 

utilizar para a utilização das manutenções preventivas e/ou corretivas dos Veiculos. 

Todos os veículos deverão .estar registrados na categoria Aluguel junto, ao 

DepartamentO de Trânsito do' Estado da Bahia ou da sede de origem do veiculo. 

• 

  

 

, 

  

Além das obrigações inerente ao objeto licitado, .cabe ao contratado atender 

eficazmente às finalidades que•dele naturalmente espera-se, estando em conformidade  

Corn  o que determina o Código de Defesa do Consumidor, atender as nórmas, de 

segurança e medicina no trabalho; do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente 

as normas do Conselho Nacional de Trânsito - DENATRAN; Departamento Estadual de 

Trânsito da Bahia - DETRAN/BA, Agência Estadual de Regulação de Servigos .Públicos de 

Energia - AGERBA, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -- DNIT, e, 

quando for o caso, As legislações especificas e demais normas e legislações pertinentes e 

em vigência, principalmente aquelas dispostas no instrumento convocatório. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CP 47.680-000 
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A prestação dos serviços solicitados se dará  ern  conforrnidade com a .demanda 

de acordo com interesses e necessidades do Municipio, conforme condições previstas 

neste Edital e seus Anexos. Os veiculos deverão minimamente ficarem disponiveis de 

segunda a sexta-feira das 07h0Omin as 18h0Ornin em plenas condições de uso, limpeza e 

devidamente abastecidos. 

Os serviços serão aferidos através de frequência, as faltas, atrasos e-execução 

dos serviços demandas por cada Secretaria atendidas pelo(s) veiculo(s) e encaminhadas 

cada Secretaria Municipal demandante, que após sintese encaminhará cópia A Prefeitura 

Municipal de Cocos para posterior pagamento. 

• ' 	' 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo -  fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

A licitante vencedora estará obrigada ao cumprimento do  prig:,  mAximg 03 (três) 

dias úteis, contados da data, de assinatura do contrato, com a devida • confirmagão de 

recebimento, para o _ inicio da, prestação- dos serviços solicitados constantes do 

instrumento convocatório de acordo com as especificações e demais condições 

estipuladas em sua proposta cornércial. 

pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, após o inicio do mês 

subseqüente ao vencido com a devida apresentação da Nota Fiscal de Prestação de 

Serviços, autorizada pela Secretaria .Municipal demandante dos serviços. A Nota Fiscal 

Eletrônica de -Serviços 'deverá ser emitida, caso o Mun,icipio sede .da empresa tenha 

instituido, bem como deverão acompanhar uma 'Planilha de Medição dos • Serviços 
. 	, 	 . 

realizados em cada mês emitidas pelo Mühicipio ê devidamente vistadaS pelo regponsável 

na 	Secretaria • Municipal demandante dos • serviços e dó responsável da empresa 

contratada. 	• 

A empresa deverá entregar 02 (duas) vias uma Original e uma Cópia, e no caso 

de eletrônica duas vias originais, acompanhada das Certidões Negativas onde ser 

verificara a manutenção dos requisitoS de habilita4ão para comprovação da 'regularidade 

perante: 01 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 02 - Receita. Federal 
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SO 

conjunta com o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS; 03 - Receita Estadual sede 

da empresa; 04 - Receita Municipal sede da empresa, e 05 - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT e as demais exigências constantes do -instrumento convocatório e a 	
.;¡ 

regularidade perante este Municipio. 	' 	 .• 

: 
A Contratada não poderá suspender a prestação dos serviços poi7  

relacionado a pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de 

uma contratação do mais relevante interesse público e a continuidade da prestação dos 

serviços que está cargo e sob a responsabilidade do Município. 	 , • 

O contrato terá vigência 12 (doze) meses, por tratar-se de serviços  continuos,  em 

conformidade com o Orçamento Aprovado, contado a partir de sua assinatura, Podendo 

ser prorrogado em conformidade tom o IriCiSo II,  art,  57 da Lei n.2  8.666 de 1993. 
_: 	• 	f•.,  

O descumprimento de quaisquer das obrigações estabelecidas, ficará sujeita às 

sanções previstas no artigo 87, inciso I, II, Ill e'lV, da Lei n.2  8.666/93;Ou seja, advertência, 

multa de até 10% (dez por tento) do valor . da proposta, suspensão temporária de 

participação em licitação, impediment6 de contratar com o Municipio de tocos, por 

prazo de até 05 .(cinco) anose declaração de inidoneidade.para licitar ou contratar com a 

Administração Pública;"gar:ántidáá.def'eSa prévia,.• 

: 

A prestação dos serviços objeto- desta licitação deverão ser •eXecutádos sob a 

inteira responsabilidade funds:Inal e operacional da Contratada, sobre cujoS empregados 

deverá manter estrita e exclusiva fisceijzação. 

Cocos, Bahia, 19 de Julho de 2018. 

. 
°tin Ernerericiano  

Prefeito  
- Munitípib.de  Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MUNICÍPIO. DE COCOS 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão Presencial n.2  024-201.8_ 

•AINA 

coca  
GOVERNO MUNICIPF 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de  preps  'ielativa ao 
objeto desta,  licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações 
exigidas no Edital do Pregão Presenciatern epigrafe'. 

1. Identificação do Licitante:' 

a. Razão Social: 
CNPJ n.2: 

c. Inscrição Estadual: 
d. Endereça completo: 
e. Telefone, fax,  e-mail:  • 
f. Banco, Agência e n.2 da conta corrente: 

• 
2. Condições Gerais dá Proposta: 

a. a presente proposta é válida por 60.  (sessenta) dias contados da data de ,sua 
apresentação; 

b. o valor da prego unitário .e o valor total estão detalhados nesta proposta de prego, 
nos quais estão Inclüfdas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua 
remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuiçõei,..alvarás, 
mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, 
transportes, seguros, pegas de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção 
e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação paraa cumprimento das obrigações decorrentes do cabtrato: 

3. Pelo presente  Term!,  declai.amos e garantimos que: 

a. examinamot cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar 
discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 
contida na Lei n.2  9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 
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c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução dó objeto 

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer 	' 
outras despesas que incidamou venham incidir sobre o referido objeto;  

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, case 	, 
- venha a ocorrer.  

• 
4. Condições de Pagamento: 	 • 	,..•• 

a. 0 prazo para pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir - 
do inicio do mês subseqüente ao vencido, ou no prazo previsto no Item 22.1.1 do 

• edital, ap6s a devida conferênciae liberação do órgão solicitante eiou fiscalizador. 

.•••• t. Proposta de Preços ,  
. . • 

(1' TE 01, 	 •- 	• 	. 	 , 	 - 

•.. 
, 	 . 

• • Valor Valor 
' 	- 

 
Descrição do Veiculo - Unid. Mês Proposta Proposta 

. 	- .. 	. 	• 	-: 	.. 	• 	.• 	- 	,•••• - 	..• - 	-. 	.-,,:, 	'- 	- • 	• 	::•• 	:. 	!: 	- 	. 	•-• 	•• 	, 	• 	.t. 

Mkro8nibus, 'diesel S10, potência  minima  

-- 	• 	- 

:••....' 

z 	- 	--, ,..,.Merv..1 	, -),„ ;..k,n1..1,41ii,§41T,,,'• ... 

,120cv, 	com 	quilometragem 	livre, 	com 

motorista, sem  combustive!,  ano/modelo 

, 

. 

rninimo 2002, disponibilidade mensal, com 

capacidade , 	minim° 	. ' 22 	passageiros 

' 	.. , , 	.• . 	• 

01 

• 

sentados, incluso - todas 	as 	despesas 	de 

veiculos, 	motorista, 	ajudante, 	encargos, 

impostos, 	lavagem, 	lubrificantes, 	taxas, 

fretei, impostos, equipamentos, insuMos e 

mês . 

. 

.- 

.12 . 	. 
• 

, 	- 	• 

'demais despesas inerentes aos sgrvigos de , 	•-• . 	, , . 

locação. 	* 	' 	 , • • 	' _ - 	. 
_ 	. 

, 

Caminhão 	Limpa 	Fossa, 	diesel 	51,0, ' • ''..- 	• • 

potência 	minima  : ' 	.160cv,- 	ctim 

quilometragem livre, com • motorista, sem 

' 

. 

- ' ..• 	..- 	' •‘• 	. 	
" 

- combustível, 	ano/modelo 	Minirno 	2002, 

disponibilidade 	mensal, 	com 	capacidade 

. 

. 

02  

. 	: 
, 

minim°  8m3  equipado com tanque, bomba, 

incluso 	todas 	ai • despesas 	de 	veículos, 

motorista, ajudante, 	encargos, 	impostos, 

lavagem, 	lubrificantes, 	texas,  ' 	fretes, 

impostos, equipamentos, insurnos e demais 

mês 
• ' 

‘ 12 

• 

, 
_ 

• ., 
. 

.. 

. 	... 
_ 

• - 	. 
• 

_ despesas inerentes aos serviços de locação. 
 

. , • 	, 

• 
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- 
Caminhão Carroceria Aberta, diesel 510, 
potência 	minima 	135cv, 	Com  
quilometragem livre,  coin  motorista, sem  

combusiivel, 	ano/modelo 	minirpo 	2002, 

. 

- .. - • . . 

.. 	.-ec 

iis 
, 

disponibilidade 	Mensal, 	com 	capacidade . • * .. ' 
03  

_ 

minim°  3000kg, carroceria aberta, incluso 
todas as despesas.  de veiculos, motorista, 
ajudante, 	encargos, 	impostos, 	lavagem, 
lubrificantes, 	taxas, 	fretes, 	. impoStos,  

mês 

. 

12 . 

. 

.. 

.s.,••• •,•.) , 

. equipamentos, insumos e demais despesas 
inerentes aos serviços de locação. 	' • 

. , _ 

• 

. 

-, . 	. 

--'7WMNI1151111,;---Wc1 a PropOSGTIVGlil.  
Meses 12 

•-• 	, Valor Anual -, Proposta 

Lote 01 -.Valor por extenso: -Itern 01 - O. valor mensal é R$ XXXXXXXXXXXXX .(XXXXXXX 
XXft<XXXXX), o que . perfaz o, valor anual em R$ RXXXXXX *XXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX); IteM 02 - O valor mensal é R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX 
XXXXXXXX), o que perfaz o valor anual em R$ RXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX); 
Item 03 - 0 valor mensal é R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXX), o que perfaz o 
valor anual em R$ RXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXX). Ficando proposto o. valor 
global da proposta em R$ 	- 	, 	(valor total por extenso, em reais), conforme 
Planilha de Composi'C'-ao do CustO e Planilha decomposição do BDI, em anexd, que AP 
partes integrãntes désta prbp9sta 	 • 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de -XXXXXXXXXXXXXXX de 2018, 

- Assinatura do.Representante Legai 
. 	• 	

, 	• 
Nome Completo 	„. 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da enipresa. 
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MODELO DECLARAÇÃO.INDUSTENCIA FATO SUPERVENIENTE 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão Presencial n.2 024-2018 

DECLARA 

A empresa 	 , inscrita no CNP) n.- 	, DECLARA, em 

atendimento ao Previsto no-edital.de  Pregão Presencial n.2 024-2018, no  art.  32, § 22, da 

• Lei n.° 8.666/93, e no item 7 1, inciso IV, da Instrução Normativa  MARE,  n.° 05/1995, 
- 	 - 	 . 	 - 
inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXX.  XXX- UF„XX de .XXXXXXXXXXXXXXX de 2018: 

Assinatiga:do Re• 	 present**  Legal.  

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Represer,tfinte, 

Razão Social  di  Empresa 
••ÇNP.1n 9 	%  	 % 

licitante devera confeccionar este documento em papel timbrada da empresa. 
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MODELO DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

Modelo de declaração relativa proibição do trabalho do menor (Lei n.9 9.854/91 . 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial 

. 	. 	Ref.:  Pregão  Presehcial n.- 024-2018 

A empresa 	  inscrita no 

CNPJ n.2 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

	 , portador(a) do Carteira de lcientidade n.2 	  e do CPF 
. 	. 

n.2 	 , DECLARA,para fins do disposto no inciso V do  art:  27 da Lei n.2  

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2, 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto .n.2  4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 'aprendiz ( 

XXXXXXXXXXXXX UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura ddRepresentante Legal - 

• Nbme Completo 	- 
Corgo na Empresa! Representante 

Razão Social da Empresa 
'CNPJ n.9 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrcido da•empresa. 
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32 da Lei Complementar n.2..123, de ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 

14/12/2006; 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
Modelo de declaração de microem presa ou empresa de pequeno porte. 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão Presencial n.° 024-2018 . 

- 
(razão social da empresa) 	, 	 inscrita no CNPJ n.° 	 

por- intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a) 	 

portador(a) da Carteira de identidade n.° 	  e do CPF 	 

DECLARA, para fins do disposto no Editar da Pregão Presencial r1..9 024-20,18, sob as 

sanções administrativas cabhieis• e sob as penas da lei, que esta ,empresa, na presente 

data, é considerada: 
• 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 32  da Lei Complementar 

n.2  123, de 14/12/2006. 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 12 do  art.  18-A da Lei 
Complementar n.° 123, de 14/12/2006. 
( ) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE,  LIMITADA -  EIRE-LI, conforme Lei n.° 

12.441, de 11 de julho de 2011. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hiP6teses - 

descritas no § 42, do  art.  32, da Lei Complementar r1.-2  123, de 14 de dezembro de 2006. 

-XXXXXXXXXXXXX - UF XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo- na Empr,esa / Representante 

Razão Social da Empresa 
, CNID,1n 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X'! a condição. da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da emPresa. . 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefo'ne:.(77) 3489.1041 

GOVERNO MUNICIPP 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca 
GOVERNO MUNICIPP 

11•141•  

MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO • 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão  Presencial,n.- 024-2018- 

(razão social da empresa) 	 inscrita no_CNRJ n.2  , 	  

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 	  

portador(a) da Carteira-de Identidade n.2 	  e do CPF 	  

DECLARA, para fins do disposto no Edital da Pregão Presencial n.2  024-2018, sob as penas 

da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.g 1 e 2 

contem a indicação do objeto, o prego oferecido e a documentação de habilitação, 

respectivamente. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

, 

Assinatura do Representante Legal 

:Nome Completo 

Cargo na. Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

'CNPIn.2 	 

AtENÇÃO:.A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da.emprésa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 . 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPP 

KAMA 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n..2  Z 
de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistka e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento eGestão 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial - 

Ref.:  Pregão Presencial n.2.Q24-2018 • 	• 

(Identificação cpmpleta do representante da licitante), como representante 

devidamente constituido de (Identificação completa da empresa licitante) doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no edital do Pregão Presencial n.9 024-2018, 

declara, sob as penas da lei, em especial  part.  299 do Código Penal BrasileirO, que: 

• 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.9  024-2018 foi 

elaborada de maneira indepehdente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta rigb foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.9  024-201,8, por qualquer 

rneio ou por qualquer pessoa;. 

(b)- a intenção. de • apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Presencial n.2  024-2018 não foi informada, discutida ou recebida de •qualquer outro 

participante potencial ou de fato Pregao Presencial n.2  024-2018, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

- 	:.• 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou per qualquer pessoa, influir ria decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.2  024-2018 

quanto a participar ou•não-da referida licitação, • - 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 

n.2  024-2018 não  sera;  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido Com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.2 

024-2018ant6 da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada parajparticiPar do Pregão Presencial 

n.2  024-2018 não foi, no todo ou em" parte, direta 01! indiretamente, informado, discutido 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 	 58 
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GOVERNO MUNICIPA 

" Assinatura do•Representante Legal , 

••.: 	• 
Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa. . 	• 	, 	• 

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal cle COCOS antes da abertura 

oficial das propostas; e 

(f)' que está plenamente ciente do teor e da extensão deita declaração- ud `s. 
• • detém plenos poderes, e informações para firma-la.. .- 	 . 	• . . , 	 . 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXxxXxXX .de  2018'. 

ATENÇÃO; A licitante deverá confeccionir este dociiinentO em papel timbrado da empresa. 

• 

Rua Presidente Ji.icelind, 115, Centro, Cbcps, Bahia, CEP 47.689-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone (77) 3489 1041 . 	• 	. 
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MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão Presencial-n.2  024-2018- 

VTA  

MODELO DECLARAÇÃO- PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 

pertinentes ao certame  etc).  

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXX0XXXX de 2018. 

Estado da Bahia. 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPP 

110.1  

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Sbnhor(a) 

	 , 

 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade n.2 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no 

Cadastro de Pessoas Ffsicas do Ministério da Fazenda, sob o n 2 	, residente a rua 

	 , n.2 	' como nosso mandatário, a quem outorgamos 

amplos poderes para praticar todos 05 atos relativos ao procedimento licitatório indicado 

acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de pregos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 

deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e demais condições, confessar, 

firmar compromissos ou acordos, receber ,e dar quitação e praticar todos  Qs  demais atos 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Compiet9 

Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
• -  

CNN  n.2 	  

ATENÇÃO: A licitante deverd confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 60 
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• 

Assinatura do Representante 

• Norne Completo 

Cargo na Empresa/ Representante 

• Razão SociaI da Empresa 
CNPJ n .2 	 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca 
GOVERNO MUNICIPP 

13•11,11•  

MODELO DE DECLARAÇÃO -TRABALHO DEGRADANTE 

* MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

Prefeitura Municipal de COCOS 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

A empresa  	pessoa juriclica de direito privado, 

com sede a 	 , bairro 	• 	• , na cidade de 

	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ 

sob n2 	 , inscrição estadual n°- 	-  

neste ato representado por seu, representante legal, 	  

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n2 

	  e inscrit6 no CPF n2 	 , residente e dot:niciliado ,  

na cidade de 

	 , Estado de 	 , através da presente 

declaração, DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva,. empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  

art.  12 e no inciso Ill do  art.  52  da Constituição Federal de 1988.. 

E  Or  ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. • 

• 

bairro, 

61 

ATENÇÃO: A licitante deverci.confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
CNN  n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Lista de Aparelhaniento  

Item . Descrição dos Veículos: . 	. 	. 
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Estado da Bahia • 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPP 

M.41111•  

MODELO DE DECLARAÇÃO - APARELHAMENTO TÉCNICO 

DECLARAÇÃO APARELHAMENTO TÉCNICO 

A 

Prefeitura Municipal de cocos 

Equipe de Pregão Presencial  

Ref.:  Pregão Presencial n.2  024-2018 • 

, pessda jurídica de direito 

privado, com sede a 	 ; bairro - 	 • 	na 

, devidamente inscrita 

no CNPJ sob n2 	  inscrição estadual/municipal n2  

	 , neste ato representado por seu representante legal, 

	  nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de 

Identidade n2 	 , e inscrito no  CPR  n2 	 „residente 

e domiciliado a 	 , bairro, 	 , na cidade 

de 	 , Estado de 	 , através da presente 

declaração, DECLARA para fins do disposto no inciso II do  art.  30 da Lei n.2.8.666, de 21 de 

junho de 1993 e para os devidos fins de que possui maquinas/caminhões adequados e 

disponiveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação sem 

qualquer ônus adicional para o Município de Coribe, conforme segue,: 

Anexar documentos dos veiculos dís.  poniVejs, ou que possuem dispqnibilidades 

com o CIILV regular, para a prestação dos serviços, com as declaraç6es de seus 

proprietários (se for o caso). • • 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei 

. A empresa .•• 

cidade de 	 , Estado de 	 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 
. 	. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completci• , 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 

CINIF6 / CPF n.2, 	  

ATENÇÃO: A licitante deverciConfeccionar este documento empapei timbrado da empreSa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,•Cocos, Sahía, CEP 47.680-900 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia. 

MUNICÍPIO DE COCOS coca 
GOVERNO MUNICIPA 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS N.2 XXX/2018  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE. SI  0 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXX , a 

h<1, P2v 
XXXXXXX., 

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na 
Rua Presidente Juscelino, 115 7 .  Centro Cocos —Bahia; CEP 47,680-000, regisirado no 
CNPJ sob o n.2  14.222101270001-75, neste ato representado Pelo Senhor Marcelo de 
Souza Emerenciano, portador do RG n.2  XXXXXXXX SSP/XX e CPF n.2  XXX.XXX.XXX-XX, 
residertfe ,e domiciliado na sede ao MuniciPio de Cocos - Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE., e a empresa XXXXXX •XXXXX XXXXXXX, inscrita no CNP.I.  sob n.2 
XX.XXX.XXX/XXXX-.XX, com .endereço situado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,, XXXXX, 
XXX)60(XXXX, XXXX, CEP XX:XXX:XXX, neste ato; representado pelo(a) .senhor(a) XXXXXXkX 
XXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.2  XXX ,XXXXX, inscrito no CPF sob o n.2  
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado , na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, 
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX XXX-XXX, tendo em vista o que consta no Processo Licifatório 
0.2 XXX/2018 e em observância as disposições da Lei n.2 16.520/2002 e subsidiariamente 
a Lei n.9  8.666, de 21 de junho de 1993 e .suas alterações, resolvem celebrat'o•presente 
Termo de Contrato, decorrente da licitação Pregão Presencial n.2  OXX/2018, mediante as • 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veicirlos de três 
x-miculos sendo: um micro-ôni.bus,.urn caminhão limpa-fossa e um caminhão carroceria.  
aberta com motorista para atender as necessidades inerentes aos serviços das Secretarias 
Municipais de Cocos - Bahia;donforme condições, quántiaades e exigências estil?elecidas 
no edital e demais anexos. 

Subcláusula Priiiielra 

Integram o presente contrato administrativo, independentemente de transcrição, 
o edital 'do Pregão Presencial N.2  OXX/2618, com seus anexos -e a proposta da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

02.01 - 0 Regime de Execução do presente Contrato é execução parcelada, sendo que o 
objeto é tido como serviço parcelado mensal. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,  Coos,  Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefcine: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS  arm 
GOVERN* FALiNICSPA 

• . 

§12 - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal 
de Cocos, Bahia que designará um servidor para .anotar, em registro próprio; todas as 
ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando :necessário, a regularização 
das falhas observadas. 

§22 7 0. Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer preSiárAd do se 
: em desacordo com as especificações constantes deste Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA -*DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos 

das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas. • . • 

02 ..02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
06.181.022.2006 — Manutenção da Secretaria de Administração 
3.3.9.0.39.00.00.6utros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 

02.04..000 SECRETARIA MUNiCIPALDE EDUCAÇÃO 
123610422 . 016 - Manutenção do FuNDEB 40% 
3.3.9.0.39.00:00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 

123610422.017 7 Manutenção do EnsindBasico 
3,3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - pesSoaJUildica,.. 

0206000- GERENC. DAS AÇÕES DA  SEC  MUNIC. DE INFFtAE$TRUTUFtA 
151220352.037 - Manutenção do *Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos 
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessda.Juriclica 

267820912.038 - Manutenção do Departamento de Transportes, Estradas e Rodagens 
3.3.9.0.39.00:00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 

. 	• 

154520352.040- ,Manutenção dos Serviços de•Limpeza Pública 
3.3.9:0.49.0:100 Outros Serviços Terceiros :Pessoa Juridica 

0205000- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103010302 .027 - Piso de Atenção Basica . 
3.3.9.0.39.00.60 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 

103010302.032. - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
33.9.6.39.00.00 Outros SerVios Terceiros. - Pessoa Juridica 

02.07.000 FUNDO MUNICIPAL DE  ASSIST.  PROMOÇÃO  SOCIAL 

08444040.2.047 - Manutenção do FMAS , • 
39.00.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Juridica 

00- Fonte de Recurso 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,  Coos,  Bahia, CEP 47.680-000 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS.  coca 
, GOVERNO MUNICIPA 

NAM.  

082440402.233 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social CRAS 

3.3.9.0.39.00.00 Outros ServiçosTerceiros - Pessoa Juridica 
29 - Fonte de Recurso 

03.02 - As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias 
indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO 

04.01 - Em contra prestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o CONTRATANTE 
pagará 	a 	CONTRATADA 	a 	importância , mensal 	de 	R$ 
	 ), :que perfaz o valor global de R$ 	  

	 ), 

§12  - Nos valores acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução -do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação, exceto combustivel, pegas e serviços destinado a manutengão.. 

. 	• 
§22  - Os Valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos 

devidos ao Contratado deverão ser tão somente estes, após os serviços efeiiyamente 

prestados. 

§32  - 0 valor do contrato estabelecido nega clausula será classificado como : 60%  
ewe  corresponde ao valor de R$ 	 ( 	 ), refere-se a prestação  de 

serviço será classificado como pessoal, • e 40% que correspondente ao.  valor de R$ 

	 ), refere-se a material de consumo, em conformidade com o 

disposto no Inciso li,  art.  92  da Lei n.2  7.713 de 22 de dezembro de 1988. 

CLAUSULA QUINTA- DO REAJUSTE 

05.01 - Os valores estipulados na Cláustila.  Quária, poderão ser reajustados na mesma 

proporção e indice utilizado -pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, 

garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de 

licitações e contratos administrativos. 

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

96.01 - 0 prazo para pagamento da contratada.e.até 15 (quinze) dias Citeis após o inicio 

do mês subsequente ao vencido com a efetiva realização dos serviços.' 

§12  - Quando houver erro-  de 'qualquer ,natureza, na emissão .da • Nota 

Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição 

e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para 

efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

Rua Presidente Juscelino; 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
MANI• 

coca 
' GOVERNO MUNICIPP 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

07.01 - A vigência é de 12 (doze) meses com inicio a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado desde que observadas as disposições dos §12 e 22  do  art.  57 da Lei n.2  
8.666/1993. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

08.01 - 0 Contratado, além das ol3rigaç6es contidas neste Contrato por determinação 

legai, obriga-se a: 

• - 	• 
a) Ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações" para a 

execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos 
contraidos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como •pelos 

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros 

afins, a ele não Se vinculando 'a Contratante a qualquer titulo, nem mesmo ao 

de solidariedade; , 
• •• 	• . 

b) Assumir inteira responsabilidade pelos 'danos ou prejuízos causados 

Contratante ou a terceiros, decorrentes dolo ou culpa, negligência, itnpericia 
ou imprudência, ha execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 

prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização Ou acompanhamento feito pela Contratante 

' ou por seus prePostos; 

c) Assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 

contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus 

subcontratados; 

d) Recompor Iodo e qualquer Serviço condenado pela fiscalização da 

Contratante, após a devida defesa, em tempo habil, sem prejuizo do prazo .• 
final; 	 . 

e) EXecutar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações 

e/ou normas exigidas, utilizando ferrapentas.  apropriadas e dispondo de 

veiculo perfeitamente funcional para a execução dos serviços; 

) 	Honrar os 'encargOs•trabalhrstas, previdenciarios, sociais e outras obrigações 

da Lei, ficando declarado que o pessaal empregado pela Contratado não terá 

nenhum vinculo contratuai e juridico com o Contratante; 	• 

g) Permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar 

fazer ou desfazer •quaisquer serviços que não atender as especificações do 

objeto, observando as exigências que ihe•faram solicitadas; • . • 

h) Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento dos serviços, objeto do presente contrato; 
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i) Substituir no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas), veiculo por outro 
semelhante, sempre que o veiculo utilizado.  pelo Municipio' entrar em 
manutenção, sem nenhum custo adicional ao Municipio; 

i) Os veiculos • substitutos deverão ser, obrigatoriamente, ser de categoria 
compatível com os veículos locados, sendo sujeitos a aprovação prévia do 
Município; 	 • . 

	

k) Responsabilizar-se por sublocações que se fizerem necessárias, no caso dos 	
' 

veículos substitutos não serem aprovados pelo.,Municipio; 	 .; . 

Responsabilizar-se pelo pagamento do IPVA - Imposto sobre yeiculos 
Automotivos e do Seguro Obrigatório, devendo apresentar ao Municipio o 
comprovante de quitação dos mesmos, e mantê-los  ern  dias .com as 
obrigações. 

CLAUSULA NONA 7 OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE 

09.01 - O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação 
• .1- 

legal a obriga-se a: 	- 

a) Designar servidor para acompanharos serviços, conferir, fiscalizar, ;apontar as 
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços,. 

b) Efetuar, no prazo indicado na Cláusula Sexta, 'os pagamentos devidos ao 
Contratado; 

c) Considerando que o Mi.micipio assume a responsabilidade sobre o veiculo, as 
despesas relativas aos combustiveis, peças corretivas e serviços . para 
recuperação corretiva do.  veiculo,• „ . 

d) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários a execugão.;  dos serviços, bem como entregar livres e 
desimpedidas as áreas onde serão-  realizados os serv'igos, objeto deste 
contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES • . 
' 

10.0,1 - O descumprimento, parcial ou 'total,. de qualquer das cláusulas contidas no 
presente contrato sujeitará ' o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.2  
8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§12  - A inexecução.culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a 
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Municiiiio de 
Cocos, Bahia e multa, de acordo coma gravidade da infração. 

• ' 
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§22  - A multa  sera  graduada de acordo com a gravidade da infração, nós seguintes 
limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por. canto) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do serviço não realizado; 

b) 0,7% (sete décimos por canto) sobre p yaior da parte do serviço não realizado, 
por cada dia subseqüente ao trigésimo: 	 , 3 

. 	• 
§32  - 0 valor das multas  sera,  obrigatoriamente, deduzido do pagamento do 

serviço, realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, 
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

• • , 

§42  - As multas previstas nesta clausula não têm carater compensatório e o seu 
pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infrações tometidas. 

• 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -RESCISÃO 

11.01 - A inexecução, total  au  parcial, deste Contrato ensejará a sua rescis56, com as 
conseqüências contratuais e as previstas na Lei n.9 8.666/1993 e alterações. 

§12  - OContratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, 
nas hipoteses previstas no  art.  78 da Lei.n.° 8.666/1993 e alterações. 

§29  - Nas hipóteses de rescisão com•base nos incisas I a VIII do  art.  78 da Lei n.° 
8.666/1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

13.01 - 0 regime de execução dos sprYigos.  é a.  locação de bens a serem executa-dos pelo 
CONTRATADO, bem como o veiculo que serão empregados são de responsabilidade do 
mesmo. 

ciAusuLA cigaMA TERCEIRA-- VEDAÇÕES 

14.01 - E vedado ao Contratado: 

a) Caucionar  au  utilizar este' Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

• 
b)lnterromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplementapor parte 

da Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
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15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n.2  
8.666 de 1993. 

§12  - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

§22  - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial at(falizado do • 

contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA -' PUBLICAÇÃO 

16.01 - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento; por eitrato, 

em conforrnidede com a Lei n:2  8.666/1993 e alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXT FORÓ A- 

17.01 - 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Municipio de 

Cocos - Bahia com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que sejas  

17.02 - E, por estarem justos e contratados; preparam o presente Termo de Contrato, em 

03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes signatárias 'contratantes.  e por duas testemunhes, para que 

produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que 

ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições. 

Cocos, Bahia, XX de XXXXXXXX de 2018. 

Marcelo 'de Souza Emerenciano 

Prefeito Municipel 
Município de Cocos 

CNPJ n.2 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

Nome do Representante 

Cargo na Empresa 
Empresa Contratada 

CNPJ n.2 XX.XXX.XXX/XXXX-XX 
CONTFATADO 

Testemunhas: 

1g 

CPF n.2  CPF n.2 	  
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ZAMA 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca 
• GOVERNO MUNICIPP 

CNN:  Inscrição Estadual: 

Bairro: Cidade: 

Fax:  CEP: Telefone(s): 

Dados da Empresa 

Razão Social:  

Endereço: 

Endereço Residencial: - 

Contato na empres 

Nome Completo: 

-Cargo: 

.Telefone(s):': 	. 
, 

Fax:.  

ANEXO XII 	i FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DO CONTRATO 

Preglio para registro de pregos para futuras e eventuais contratações de caminhões e máquinas para recuperação de 
estradas vicinais para atendimento as demandas do Munici'pio de Cocos 

• . 	. 	- 
' 	 ' 	r 	 --"` • 	r.  

• 

Ob.s.:Caso a representação seja por produrador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do 
contrato. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo - 

Cargo na Empresa / Rapres'ent-ante 

Razão Social da Empresa • 

CNPJ cpr 	  

Observação: Solicitamos a gentileza de preenchef este formulário, e entrega-lo juntamente  corn  os 
envelopes da presente licitagdo. Caso essa empreso seja vencëclora, estes dados facilitarão a 'e.loboração e 
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos referente a este procedimento licitatório. A não 
apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente._. 
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