
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 143/2019

1. OBJETO - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA DE M³/KILOMETRO RODADO DE
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO – M³/KM RODADO.

JUSTIFICATIVA: Considerando que nem sempre nossa frota está completa, devido aos caminhões pararem para
consertos e revisões, diminuindo assim a quantidade de veículos disponíveis, e também considerando a distância entre
a Secretaria e o Britador do Rio do Pinho, faz-se necessária a contratação deste serviço, para impulsionar a logística
de distribuição do material britado.
A quantidade de quilômetros pedida no Termo de Referência foi calculada considerando a distância do Britador do Rio
do Pinho, ida e volta, que totalizam 50 quilômetros. Um caminhão em boas condições transporta 05 cargas
diariamente, totalizando 250 quilômetros. Seis caminhões fazem, então, por dia, 1.500 quilômetros.
O destino destas viagens de brita seria para o nosso estoque, mais próximo da Secretaria, de onde nossos caminhões
fariam a distribuição para os locais necessários. Desta forma, poupamos os caminhões da própria Secretaria, e
conseguimos uma eficiência maior na estocagem e distribuição da brita retirada do cascalheiro.

Decrição dos itens:

ITEM QUANT REFERENCIA ESPECIFICAÇÕES VALOR
UNIT VALOR TOTAL

01 800.000
M³/

Quilometro
Rodado

Caminhão caçamba trucado, ano de
fabricação igual ou superior a 2.010.

O valor de R$ 0,69 é para o transporte de
01 m³ X km.

R$ 0,69 R$ 552.000,00

1.1 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

1.2 DOS VALORES
1.2.1 - Nos valores cotados, deverão estar incluídos o caminhão e o motorista, bem como também, todas as despesas
com: combustível, manutenção, reposição de peças, transporte de motorista, impostos, encargos trabalhistas, toda e
qualquer despesa que ocorra em virtude da utilização do Caminhão à serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas,
somente pagará à CONTRATADA os valores constantes da proposta de preços da mesma.

1.3 DOS PRAZOS
1.3.1 – Os M³/Quilometro Rodados, estimados neste anexo, serão utilizadas pela Prefeitura Municipal de Canoinhas,
de forma parcelada, conforme necessidade da mesma, pelo prazo de validade do registro de preços (12 meses).

1.4 DA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
1.4.1 – A empresa deverá ter, para os caminhões em serviço, outros de reserva, para eventual substituição, o que
deverá ocorrer no máximo em 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, a contar da hora da paralisação do serviço, sob
pena de pagamento de multa, conforme previsto em edital.

1.5 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.5.1 – As prestações de contas dos M³/Quilometro Rodados efetuados pela empresa deverão ser entregues
semanalmente, preferencialmente às sextas-feiras à tarde.
1.5.2 – A CONTRATADA deverá encaminhar à Prefeitura Municipal de Canoinhas, documento especificando os
empregados responsáveis pelos serviços, informando ainda, os respectivos cargos e atribuições.

1.6 – DO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS
1.6.1 - A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo transporte efetuado pela CONTRATADA.



1.7 – DO EQUIPAMENTO
1.7.1 – Os equipamentos a serem disponibilizadas para a execução dos serviços objeto desta licitação deverão estar
em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo que para a assinatura do contrato, os mesmos deverão ser
disponibilizadas no Perímetro Urbano do Município de Canoinhas, afim de serem vistoriadas por mecânico desta
Prefeitura e comissão formada por profissionais ligados a Prefeitura Municipal de Canoinhas, que deverão atestar que
atendem no mínimo os seguintes itens:

I – Pintura em perfeito estado, com as partes metálicas sem amassados, arranhões ou ferrugem;
II – Não possuir vazamentos de óleo em seu motor, diferencial, caixa de marchas, parte hidráulica

ou tanque de combustível;
III – Ter sido fabricado a partir do ano exigido neste edital.

1.7.2 – Os Equipamentos, após vistoriados e liberados pelo mecânico desta Prefeitura e comissão de vistoria,
receberão em ambos os seus lados 01 adesivo identificando que os mesmos estão á serviço da Prefeitura de
Canoinhas.
1.7.3 – Os Equipamentos deverão ser mantidas limpas.
1.7.4 - Os motoristas dos equipamentos a serviço do Município deverão estar devidamente uniformizados e
identificados por crachá e deverão dispor de todos os equipamentos de segurança exigidos por Lei;
1.7.5 – A cada trimestre a mesma comissão terá a responsabilidade de fazer avaliações para verificar as condições dos
equipamentos contratados através de inspeção e fotos.
1.7.6 – Sem prejuízo do estabelecido no item 1.7.5 acima, a comissão de fiscalização poderá a qualquer momento
fazer avaliações para verificar as condições dos equipamentos contratados através de inspeção e fotos.
1.7.7 - No caso de substituição de equipamento a serviço do Município, os mesmas, antes de serem colocadas em
serviço, deverão ser submetidas a vistoria por parte da Comissão de fiscalização da Prefeitura de Canoinhas, que após
liberadas, receberão em ambos os seus lados 01 adesivo identificando que as mesmas estão “A Serviço da
Prefeitura Municipal de Canoinhas”.

1.8 – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1.8.1 – A empresa contratada se obriga a prestar os serviços de caminhão caçamba basculante solicitados, conforme
conversação prévia do Órgão/Entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de
recebimento da ordem de serviço.

1.9 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
1.9.1 – A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o cronograma de serviços elaborado pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas;

1.10. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
1.10.1 As vistorias dos caminhões, a assinatura do contrato, e o inicio dos trabalhos deverão se dar em um prazo
máximo de 15 dias após a data de abertura das propostas.
1.10.2 Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas para realização dos serviços exigidas na licitação;
1.10.3 – A CONTRATADA poderá executar serviços nos finais de semana para adiantamento dos trabalhos em virtude
de ocorrência de chuvas.
1.10.4. A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços objeto desta licitação;
1.10.5 Todo o pessoal contratado para a execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser registrados em
carteira, pelo regime CLT, em nome da CONTRATADA;
1.10.6 A CONTRATADA deverá apresentar o relatório de m³/quilômetro rodado, que deverá ser entregue
semanalmente, de preferência, às sextas-feiras, à tarde.
1.10.7 Executar os serviços com eficiência e presteza, de acordo com os prazos estabelecidos pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas;
1.10.8 Se houver comprovado motivo de mau tempo que impeça a realização dos serviços, o prazo do item acima
poderá ser prorrogado;
1.10.8.1 Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas
estabelecidas no Edital;
1.10.9 Obedecer sempre às orientações da Prefeitura Municipal de Canoinhas e atender sempre, com precisão, a
solicitação quanto à definição do local e demais especificidades do serviço por este, contratado;
1.10.10 Corrigir e/ou refazer, por conta da CONTRATAD, sem contagem de tempo, os serviços não aprovados pela
fiscalização da Prefeitura Municipal de Canoinhas;
1.10.11 A Prefeitura Municipal de Canoinhas não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores ou quaisquer outros;



1.10.11.1 A CONTRATADA (S) deverá saldar, nas datas e prazos contratados, os compromissos onerosos que realizar
junto a empresas fornecedoras de combustível, peças, manutenção de máquinas, alimentação, moradia e transporte
do seu pessoal ou outros, para evitar que estas, venham a se manifestar, verbalmente, diretamente ou judicialmente
contra a CONTRATADA e a Prefeitura;
1.10.12 Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura Municipal de Canoinhas aos locais onde serão realizados os
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
1.10.13 A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Canoinhas não exime a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados;
1.10.14 Recuperar áreas não incluídas no seu trabalho e deixá-las em seu estado original, caso venha, como resultado
de suas operações, a danificá-las;
1.10.15 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Canoinhas ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
1.10.16 Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) gerente ou encarregado geral, em período integral, com
poderes para agilizar soluções aos problemas que acaso surgirem, sempre em comum acordo com a Prefeitura
Municipal de Canoinhas;
1.10.17 Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados à execução
dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;
1.10.18 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados,
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços
decorrentes desta licitação;
1.10.19 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal,
impostos e outras, que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços;
1.10.20 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados,
e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do
objeto;
1.10.21 A CONTRATADA deverá manter livro DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, para as suas anotações do andamento
dos serviços, mencionar o serviço, horas realizadas, descrição dos problemas detectados, se houve interrupção, e
outras que se fizerem necessárias, à disposição da CONTRATANTE;
1.10.22 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em
até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, alínea “d”, do Inciso II, do
Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares;
1.10.23 A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas trabalhistas na ocasião do pagamento
da fatura mensal;
1.10.24 A CONTRATADA deverá substituir imediatamente, o operador nos casos de falta ao serviço;
1.10.25 A CONTRATADA deverá colocar em ambos os lados de cada equipamento, 01 adesivo com a seguinte
mensagem “A Serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas”, isso, após vistoriadas e liberadas pelo mecânico
desta Prefeitura e comissão de vistoria.
1.10.26 No caso de substituição de qualquer máquina a serviço do Município, a mesma deverá possuir as
características definidas no Edital e passar pela vistoria.

Nilson Cochaski
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano


