PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL
Estado de Minas Gerais

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL 043/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DEMONSTRATIVO
ECONOMICIDADE

DE

RESULTADOS

A

SEREM

ALCANÇADOS

EM

TERMOS

DE

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação dos serviços em questão
poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre prestadores de serviço do ramo,
mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante
certamente será o “Menor Preço Por Item”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro,
necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que
dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pelos
interessados, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço POR ITEM.
OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO


Comunicar aos licitantes vencedores todas e quaisquer ocorrências relacionadas com
prestação dos serviços;



Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que os licitantes vencedores executarem fora da
especificação ou com problemas técnicos.

OBJETO


Constitui objeto do presente certame a Contratação do Serviço de Locação de máquinas e
equipamentos rodoviários, tipo Menor Preço por Item, conforme Planilha de Especificações
abaixo;



A contratação se efetivará por meio de Ata de Registro de Preços, com vigência por até 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se for conveniente para
a Administração Municipal, na forma e nos termos do Edital de Pregão e da legislação pertinente;



Os serviços deverão ser executados conforme normas descritas no Edital e na Minuta de Ata
de Registro de Preços – Anexo IV e Anexo I (Planilha de Especificações).

CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
1–

Caberá ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos a responsabilidade de gerenciar os
serviços, fiscalizando e controlando as máquinas e equipamentos rodoviários, conferência e
verificação das mesmas.

2–

Os serviços serão executados nos dias, hora e locais estabelecidos pelo Departamento de
Obras e Serviços Urbanos, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja
necessidade e de comum acordo entre as partes.

3–

A Administração e o Departamento de Obras e Serviços Urbanos não se responsabilizarão
por prejuízos de qualquer natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será
de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada
a serviço da Administração, bem como prejuízos causados a terceiros.

4–

Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade
da(o) CONTRATADA(O).
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5–

Ficará a critério do Departamento de Obras e Serviços Urbanos exigir a troca de equipamento
e/ou operadores que não atenderem aos padrões dos serviços contratados.

6–

Somente poderão executar os serviços mediante autorização emitida pelo setor encarregado
de gerenciamento, sendo que quaisquer serviços aferidos sem autorização ou incompatível
com a rota preestabelecida não serão consideradas pelo contratante.

7–

Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados. Inclusive no que tange ao seguro
de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com
alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem
encargos de qualquer natureza.

ESTIMATIVA DA DESPESA
A estimativa da despesa com as contratações advindas deste certame é de aproximadamente R$
101.166,67 (cento e um mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para o
exercício corrente, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD
E

VALOR
UNITÁRIO
REFERÊNCIA

VALOR
TOTAL
REFERÊNCIA

DIA

50

R$ 690,00

R$ 34.500,00

LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO –
CAPACIDADE DE CARGA 7 TON.
01

(com operador, combustível,
Manutenção e Seguro contra Terceiros
por conta da empresa Contratada)
LOCAÇÃO RETRO ESCAVADEIRA.

02

(com operador, combustível,
Manutenção e Seguro contra Terceiros
por conta da empresa Contratada)
LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA.

HORA

300

R$ 138,33

R$ 41.500,00

03

(com operador, combustível,
Manutenção e Seguro contra Terceiros
por conta da empresa Contratada)
LOCAÇÃO ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA.

HORA

50

R$ 225,00

R$ 11.250,00

HORA

50

R$ 278,33

R$ 13.916,67

04

(com operador, combustível,
Manutenção e Seguro contra Terceiros
por conta da empresa Contratada)

TOTAL DA ESTIMATIVA:

R$ 101.166,67

Aguanil, 07 de dezembro de 2018.

EDNEI FERNANDES CARDOSO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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