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TOMADA DE PREÇOS N.º 052/2017 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2017. 

 

EDITAL 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ (PI), através da Comissão 

Permanente de Licitação, instituída pela Portaria Nº 014/2017, datada de 02 de janeiro de 2017, 

do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, publicada no Diário Oficial dos Municípios dia 05 de janeiro 

de 2017, torna público e leva ao conhecimento das empresas e pessoas físicas especializadas, 

que foi aberto processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço 

global, de acordo com o que determina a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores. A 

abertura do certame se dará na data de 31/03/2017, às 08:00h, na Prefeitura Municipal de 

Palmeira do Piauí(PI), na Praça Né Luz, 322 Centro, Palmeira do Piauí (PI). 

 

1 - DO OBJETO:  

 

 Esta TOMADA DE PREÇOS tem por objeto o SERVIÇO DE CAPINA,  

VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE 

PALMEIRA DO PIAUÍ.  

 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA 
 

Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇO as empresas e pessoas físicas 

devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, observada a necessária qualificação. 

 

2.1. Não serão admitidas a esta TOMADA DE PREÇO as empresas e pessoas físicas suspensas 

ou impedidas de licitar com qualquer órgão/entidade da Prefeitura Municipal de Palmeira do 

Piauí (PI). 

2.2. É vedada a participação direta ou indiretamente de Servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade responsável pela TOMADA DE PREÇO. (Art.9º, Inciso III e seus parágrafos). 

2.3. As empresas ou pessoas físicas participantes podem ser representadas no processo 

licitatório por procurador legalmente habilitado, desde que seja exibido o original ou cópia 

autêntica do instrumento procuratório público ou particular, com firma reconhecida, até o início 

da sessão de abertura dos envelopes ou apresentá-lo dentro do envelope de Habilitação. 

Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

uma licitante. 

2.4. Para que possam se manifestar eficazmente, os concorrentes ou seus representantes legais 

que se fizerem presentes na data, hora e local para a abertura da TOMADA DE PREÇO, 

deverão estar devidamente credenciados. 

2.5 – É obrigatória a Visita Técnica do Licitante, junto à Secretaria de Desenvolvimento, Obras 

e Serviços Públicos, ocasião em que será fornecido aos interessados, o Atestado de Visita 

Técnica, documento indispensável a ser apresentado no envelope de “Documento de 

Habilitação”.  

2.5.1 – A finalidade da visita é o conhecimento de todas as condições, características, 

facilidades e recursos existentes para execução dos serviços, bem como demais esclarecimentos 

necessários à formulação da proposta e à futura execução do objeto.  

2.5.2 – A visita deverá ser agendada pelo telefone (89) 3568-1302, com o Sr. FERDINAND DE 

OLIVEIRA com antecedência e será realizada até o 5º dia útil anterior à data da abertura dos 

envelopes. 
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2.5.3 – O licitante deverá nomear um engenheiro civil, assim devidamente qualificado pela  

Certidão do CREA da Pessoa Jurídica do Licitante onde obrigatoriamente deve figurar, bem 

como a prova de seu vínculo à licitante na qualidade de Responsável Técnico através da CTPS e 

Ficha de Empregado ou Contrato Social quando sócio o Diretor, tomou conhecimento dos locais 

e condições em que os serviços serão executados devido a complexidade dos serviços por meio 

de documento, com autorização para realizar a visita e receber o Atestado.  

2.5.4 – Cabe ao licitante fazer um minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos apresentados, dos detalhes, das especificações e demais documentos 

integrantes da documentação técnica disponibilizada pelo Município, para a execução dos 

serviços, inclusive dos dados apurados quando da visita técnica.  

2.5.5 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e das 

condições locais pertinentes à execução dos serviços não serão consideradas para reclamações 

futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

2.6 – O certificado da visita técnica oferecido aos interessados pela prefeitura deverá fazer parte 

da documentação de habilitação contidas no envelope nº 01 (Habilitação) 

 

2.5. Não poderão concorrer: 

I.   Consórcio de empresa, qualquer que seja sua formação de constituição; 

II.  Pessoa Jurídica em regime de concordata; 

III. Pessoa jurídica ou física que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da 

Administração Direta, Indireta, da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou, 

ainda, que esteja com o direito de licitar suspenso, perante a Prefeitura Municipal; 

IV. Pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, Responsáveis Técnicos ou legais, dentre suas 

equipes técnicas, bem assim dentre eventuais sub-contratados figure que seja ocupante de cargo 

ou emprego na Administração da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí. 

   

3 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 

 As empresas ou pessoas físicas licitantes deverão apresentar na data, hora e local 

previsto no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇO os documentos relacionados a seguir: (em 

envelope fechado), 

 

Cartão do CNPJ do licitante. 

 

Certificado de Registro Cadastral. 

 

Alvará. 

 

CPF, RG e comprovante de endereço (pessoas físicas). 

 

3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão 

de Quitação de Tributos) Estadual (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de quitação de 

Tributos) Municipal (Certidão Negativa de Débitos) do domicílio ou sede do licitante, na forma 

da lei; 

 

3.2. Certificado de Regularidade de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), expedido 

pela CEF, em plena validade, conforme Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

 

3.3. Certificado de regularidade com o INSS, em plena validade, expedido pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social em conformidade com a Lei nº 8.212/91. 
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3.4. Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada 

no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 3.555/2002, a 

licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres 

ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos; 

3.5. Acervo técnico de prestação de serviços no município de origem; 

3.6. Fotos do escritório da Empresa; 

 

3.5. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos termos do 

modelo constante do Anexo – IV. 

 

3.6. Certidão de Falência e Concordata – com emissão não menos de 90 (noventa) dias. 

 

3.7. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social chancelado pela 

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

financeira da empresa. 

 

3.7.1. As empresas recém constituídas deverão comprovar a exigência contida no item 3.7, 

mediante apresentação do Balanço de Abertura. 

 

3.8. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

3.10. Certidão da Junta Comercial do Estado, atualizada, comprovando que o Capital Social do 

licitante não seja inferior a 10% (dez por cento) do valor cotado nesta licitação. 

 

3.11. Comprovação de serviços semelhantes ao objeto deste edital. 

 

3.12 - Como garantia para execução do Contrato, a licitante vencedora fornecerá à Prefeitura 

Municipal de Palmeira do Piauí, no ato da assinatura do contrato, o valor correspondente a 5% ( 

cinco por cento ) do valo r total contratado, ficando a seu critério optar por uma das 

modalidades descritas no Ar t . 56, § 1º, da Lei 8.666/93, atualizada, a saber:  

 

3.13 - Os depósitos para garantia das obrigações decorrentes da execução do contrato, quando 

em dinheiro, serão obrigatoriamente efetuados em Conta Corrente, especifica para tal fim a ser 

informada pela Secretaria da Fazenda, devendo o comprovando do deposito ser entregue no ato 

da assinatura do contrato. No caso da licitante vencedora optar por outra forma de garantia, o 

documento será entregue na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, para 

registro e guarda. 

 

 

4 – PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02) 

 

4.1. As propostas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas e envelopes fechados em formulário personalizado da licitante, contendo a 

assinatura do seu representante local, com indicação do conteúdo (proposta), no dia e hora 

fixada neste Edital, observando o seguinte: 

 

4.2. DEMONSTRAÇÃO DA IDONEIDADE FINANCEIRA 
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4.2.1 – GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA:  

Comprovante de recolhimento da garantia para licitar equivalente a 1% (um por cento) do valor 

global estimado do contrato, o que deverá ser efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda 

de Palmeira do Piauí (PI) com 48 horas de antecedência a data de abertura do certame , nos 

termos do art. 31, inc. III da Lei 8.666/93, em moeda corrente do país.  

4.2.2. - A garantia será devolvida aos licitantes participantes no prazo de 30 (trinta) dias após a 

adjudicação do objeto da presente licitação, mediante requerimento, exceto em relação ao 

licitante vencedor para o qual a devolução será efetuada após o encerramento do contrato, 

corrigida monetariamente se for o caso. 

 

4.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.2.1 Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao 

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede 

da empresa. 

 

4.2.4 Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá 

apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao 

seu quadro permanente, e que comprovem o seu vínculo empregatício com a empresa. 

 

4.2.5 O(s) atestado(s) deverá (ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar 

os serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) 

do(s) documento(s). 

 

4.2.6 A comprovação do vínculo do(s) profissional (is) detentor do acervo técnico, pertencente 

ao quadro permanente da licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal 

de sua disponibilidade ou através da apresentação dos documentos a seguir: 

a) Empregados: Cópia do livro de registro de empregado ou cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou  contrato de prestação de serviços, na forma 

da legislação trabalhista; 

 

4.2.7 Indicação das instalações, veículo e pessoal compatível e disponível para a realização do 

objeto desta licitação, indicando a  equipe que se responsabilizará pela execução das obras 

e serviços licitados. 

4.2.8 Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento do subitem , acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

 

a) ser datilografado ou impresso por qualquer meio eletrônico (exceto fax), com clareza; 

b) ter assinada a última folha e rubricadas as demais; 

c) especificar os serviços oferecidos de forma clara, com a indicação dos implementos e 

equipamentos para a realização dos serviços; 

d) consignar o preço em algarismos e por extenso em Reais; 

e) consignar a razão social, endereço e CNPJ da licitante; 

f) fazer constar o cronograma da prestação dos serviços; 

g) declarar estar ciente e de acordo com as exigências deste Edital; 

h) declarar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data prevista para a abertura dos envelopes de proposta, mesmo que essa reunião vier a 

ser alterada. 

i) deverão ser computados nos preços, todos os tributos incidentes sobre os serviços a 

serem oferecidos, bem como, o custo de transporte a ser utilizado em razão das 

distâncias, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação, única e 
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exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Empresa ou pessoa física 

fornecedora. 

j) Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

condições estabelecidas neste Edital/Anexo(s). 

k) Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações nas propostas 

depois de apresentadas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente a aceito 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

           Os envelopes “Documentos” e “ Proposta Comercial” deverão ser entregues à Comissão 

Permanente de Licitação no dia, hora e local designados nesta Tomada de Preço, devidamente 

fechados por cola ou lacre e rubricada no fecho com as seguintes descrições: 

                                 

     

                                a) envelope contendo documentação de habilitação: 

                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ. 

                                           TOMADA DE PREÇO Nº 052/2017. 

                                           EMPRESA:______________________________ 

                                           ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) 

 

                                      b) envelope contendo a Proposta Comercial 

                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ 

                                           TOMADA DE PREÇO Nº 052/2017. 

                                           EMPRESA:_______________________________ 

                                           ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL). 

 

1. REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1.1.1. A Comissão reserva-se ao direito de alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou 

mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas 

aplicáveis. 

 

1.2. A reunião para abertura, a realizar-se no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste 

Edital, terá em pauta o seguinte: 

a) colher as assinaturas dos representantes das licitantes na lista de presença, oportunidade na 

qual o Presidente da Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes de Habilitação e 

Proposta Comercial, após o que nenhuma documentação será aceita; 

b) proceder à abertura do envelope n.º 1 – HABILITAÇÃO, submetendo a documentação ao 

exame dos representantes. 

 

1.2.1. Os representantes das licitantes, ou a uma Comissão pelos mesmos nomeada, rubricarão 

todas as folhas contidas no envelope n.º 1 – HABILITAÇÃO e formularão, se for o caso, 

impugnações relativamente às documentações ou protestos quanto ao transcurso do Certame, 

para que conste na ata da reunião. 

 

1.2.2. Caso a abertura das propostas não ocorra na mesma sessão, o envelope de n.º 2 – 

PROPOSTA COMERCIAL será rubricado em seu fecho pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes, ou pela Comissão pelos mesmos 

nomeada, e permanecerá fechado sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de 

Licitação; 

 

1.3. Em ato contínuo, caso a Comissão possa apreciar e decidir de imediato sobre a 

habilitação das licitantes terá inicio a abertura das propostas, após o seguinte procedimento: 
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a) o Presidente informará às licitantes o resultado do julgamento da habilitação, anunciando as 

licitantes julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas, sem abri-los, contra recibo, o 

envelope n.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL, após o decurso do prazo recursal ou a renúncia 

expressa ao direito de recurso; e 

b) havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relação à fase 

de habilitação, ou após o decurso do prazo e análise dos recursos, proceder-se-á a abertura do 

envelope n.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, fazendo rubricar as 

folhas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das 

licitantes ou por Comissão pelos mesmos nomeada. 

 

1.4. Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o resultado da 

habilitação será comunicado às licitantes, juntamente com a data, hora e local para abertura dos 

envelopes contendo as propostas. 

 

1.5. Quando, em razão do não comparecimento, os envelopes contendo as propostas dos 

licitantes inabilitados não lhes puderem ser restituídos durante a reunião, ficarão à disposição 

dos interessados, devidamente fechados, até a conclusão do procedimento licitatório, após o que 

serão destruídos. 

 

1.6. Os questionamentos, protestos e impugnações a serem consignados em ata deverão ser 

apresentados por escrito, até o final de cada reunião, por representante da licitante legalmente 

habilitado. 

 

2. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

2.1. No julgamento das propostas, a Comissão levará em conta, rigorosamente, a 

especificação constante deste Edital. 

 

2.2. A abertura dos envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação, será feita na 

sessão inaugural, da qual se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 

pela Comissão. 

2.3. Proceder-se-á à devolução dos envelopes contendo as propostas dos licitantes 

inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação. 

 

2.4. O julgamento levará em consideração o menor preço e a classificação dos licitantes 

habilitados far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 

 

2.5. Constituem motivos para desclassificação as propostas que: 

a) não atendam as exigências deste ato convocatório; 

b) apresentarem preços excessivamente superiores aos praticados no mercado, ou 

manifestamente inexeqüíveis. 

 

2.6. Em caso de empate, proceder-se-á conforme o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 

8.666/93. 

 

2.7. Quando todas as empresas forem inabilitadas ou tiverem suas propostas desclassificadas, 

a CPL poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, escoimadas de suas irregularidades, conforme prevê o art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.8. Homologado o resultado do julgamento da licitação pela autoridade competente do 
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Município de Palmeira do Piauí, as obrigações e despesas daí decorrentes constarão da Nota de 

Empenho e contrato a serem entregues à pessoa vencedora. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros para pagamento do (s) material (is), objeto desta TOMADA DE 

PREÇO, correrão à conta do (a) Fonte de Recurso: FPM/ICMS e ARRECADAÇÃO PRÓPRIA: 

Unidade Orçamentária:  02.09.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços 

Públicos; Elemento de Despesa 3.3.90-39. 

 

3.1. Para fazer face à despesa, objeto desse certame, será emitida Nota de Empenho. 

 

4. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

4.1. Ao Contratante fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 

entrega do objeto não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações 

estipuladas. 

 

4.2. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até 10 (dez) dias úteis 

após a apresentação dos recibos (em quatro vias) e notas fiscais devidamente atestadas pelo 

servidor designado para o recebimento do objeto da licitação, a qual deverá ser apresentada em 

2 (duas) vias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elevados na 

legislação em vigor. 

 

 

5. DO REAJUSTE 

 

5.1. Não haverá reajuste dos preços, conforme o disposto na Lei nº 10.192/2001, publicada 

no Diário Oficial da União em 16/02/2001. 

 

6. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de todo o exercício de 2017, a contar da data de sua assinatura. O 

prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado por iguais períodos através de Termo 

Aditivo 

  

7. DAS PENALIDADES 

 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

I. advertência; 

II. multa; 

III. suspensão temporária à participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos; 

IV.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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

7.2. A mora da licitante vencedor, quanto às suas obrigações contratuais, implicará na 

mailto:palmeiradopi@gmail.com


Estado do Piauí-PI 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI 

CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46 
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000 

     Tel. (89) 3568 1302 
                                                                palmeiradopi@gmail.com 

aplicação de multa administrativa correspondente a 1% (um por cento) ao dia, calculada sobre o 

valor da obrigação em atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total. 

 

7.3. Por descumprimento do prazo para a correção das imperfeições a contratada ficará 

sujeita a multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor empenhado. 

 

7.4. O atraso por período superior a 30 (trinta) dias, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação, punível com a sanção prevista no item 13.1., III, e rescisão do contrato. 

 

7.5. A multa a que se referem os itens 13.2 e 13.3 deverão ser descontadas dos pagamentos 

devidos pelo Contratante, podendo igualmente ser cobrada diretamente da empresa, amigável ou 

judicialmente, e ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 

 

7.6. Serão considerados injustificados os atrasos no adimplemento das obrigações não 

comunicados tempestivamente, ou insuficientemente fundamentados, ficando sua aceitação a 

critério do Contratante. 

7.7. Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão 

ser transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo do Contratante. 

7.8. O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, implicará na cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor empenhado e no impedimento para contratar com a Prefeitura Municipal de Palmeira do 

Piauí por período de até 2 (dois) anos, a critério do Contratante. 

 

7.9. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

8. DO RECURSO, DA IMPUGNAÇÃO A RECURSO, DA REPRESENTAÇÃO E DO 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

8.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade competente cabem: 

8.1.1. Recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere art. 79, I, da Lei nº 8.666/93; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

 

8.1.2. Representação no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal ou Secretário Municipal, 

na hipótese do item 13.1, IV, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, observado o 

disposto no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2. Interposto o recurso, será o fato comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo 5 (cinco) dias úteis. 

 

8.3. O recurso será dirigido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente 
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informado, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

8.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem 

objeção venha a apontar, após a abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades 

que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.5. É permitida a utilização de sistema de transmissão de dados tipo fac-símile para a 

interposição de recursos dentro do referido prazo legal, devendo, entretanto, os originais serem 

entregues em até 2 (dois) dias após o envio. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. A presente licitação enquadra-se no art. 23, II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora regularmente convocada, terá o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, para assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob 

pena de decair o direito à contratação. 

 

9.3. A critério do Prefeito Municipal a presente licitação poderá ser transferida, revogada no 

todo ou em parte, anulada por ilegalidade, ter as quantidades do seu objeto diminuídas, 

aumentadas ou anuladas, sem que, por quaisquer desses motivos possam os licitantes reclamar 

direitos ou exigir indenizações, ressalvado o disposto nos parágrafos do artigo 49 da Lei nº 

8.666/93. 

 

9.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 

fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 

de assunto relacionado ao presente Edital. 

 

9.5. As decisões da Comissão Permanente de Licitação somente serão consideradas 

definitivas após homologadas pelo Prefeito Municipal. 

9.6. Constituem anexos desse Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) ANEXO I – Especificações do Objeto 

b) ANEXO II – Minuta do Contrato; 

c) ANEXO III - Declaração de inexistência de fato superveniente; 

d) ANEXO IV– Declaração de atendimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

e) ANEXO V – Modelo de Carta Proposta 

9.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesse Edital, será observado o disposto no art. 

110 da Lei nº 8.666/93. 

9.8. Os casos omissos e os erros formais serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

9.9. O presente Edital poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, gratuitamente. 

9.10. Quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes deste Edital, que não possam ser dirimidos 

administrativamente, serão processados e julgados na Justiça Comum Estadual, no Foro da 

Cidade de Cristino Castro (PI), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Palmeira do Piauí, 25 de janeiro de 2017. 

 

FERDINAND OLIVEIRA ROLDÃO 

Presidente da CPL 

SILVIANA RODRIGUES BAIÃO 

Membro da CPL 

SILVANO ALMEIDA DOS SANTOS 

Membro da CPL 
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ANEXO – I 

 

PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
 

Os sistemas de limpeza urbana são basicamente constituídos por atividades de coleta e 

transporte de resíduos e outras ações conhecidas como serviços correlatos, pois atuam como 

acessórios aos primeiros. De um modo geral, podemos então descrever estas classes de serviços 

como:  

 

Coleta e transporte de resíduos: Serviços formados pelas atividades que utilizam ferramentas e 

equipamentos de coleta (como veículos coletores compactadores, por exemplo) para remover 

resíduos sólidos diversos localizados em vias e logradouros públicos do município; e  

Serviços complementares: Compreendem todos aqueles serviços que auxiliam a coleta, estando 

indiretamente associada a esta, principalmente por remover resíduos de vias e logradouros 

públicos e prepará-los para a coleta. Estão inclusos nessa categoria os serviços de varrição, 

pintura de meio-fio e capinação, por exemplo.  

 

Assim, o termo “sistema de limpeza urbana” caracteriza o objeto como serviços de engenharia, 

evitando possíveis erros de avaliação quando da publicação do aviso de licitações pelos meios 

oficiais, conforme exigido pela lei das licitações.  

 

1. PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  
 

A descrição dos serviços a serem licitados é indispensável para que os partícipes do processo 

licitatório compreendam a natureza e particularidades de cada atividade prevista, bem como o 

seu dimensionamento. Este projeto básico é, então, uma peça imprescindível para execução de 

obra e deve transmitir aos licitantes as informações necessárias à boa elaboração de suas 

metodologias e propostas financeiras.  

 

O projeto destinado a esta licitação envolve os serviços essenciais ao município dePalmeira do 

Piauí e considera que a LIMPEZA URBANA será executada da seguinte forma: 

 

UNIDADE 2- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA, 

INCLUINDO VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS E 

PINTURA DE MEIO-FIO.  
 

Trata-se de serviços executados por equipes formadas por 1 (um) encarregado de turma e 10 

(dez) agentes de limpeza. Os serviços executados são descritos a seguir:  

 

a – CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM  
Entende-se por capina de vias e logradouros públicos o corte completo rente à superfície do 

solo, da vegetação “invasora” existente nos mesmos, seja ela herbácea (gramíneas) ou arbustiva. 

O corte deverá ser executado de forma manual.  

Inclui-se no serviço de capina a completa retirada de tocos, raízes e blocos de raízes 

remanescentes de roçadas feitas anteriormente nos locais, com o emprego de enxadas, 

chibancas, picaretas ou ferramentas e instrumentos equivalentes. Estão inclusas a raspagem de 

terra, barro e a varrição dos trechos capinados, inclusive calçadas e sarjetas;  
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Entende-se por roçagem manual de vias e logradouros públicos o desbaste simples da vegetação 

“invasora” existente nos mesmos, seja ela herbácea ou arbustiva, desbaste esse a ser feito por 

meios manuais, sem a retirada de tocos e raízes. Inclui-se no serviço de roçada o arraste do 

material desbastado, com o emprego de rastelo ou ferramentas e instrumentos equivalentes. 

Define-se como padrão de acabamento uma altura de 10 (dez) centímetros acima da superfície 

do solo.  

 

Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, da zona urbana do 

município de Palmeira do Piauí.  

 

O serviço será executado no período diurno, iniciando às 7 horas, de segunda-feira a Sexta-feira.  

 

Durante a execução dos serviços de capina, roçada e retirada de terra de vias e logradouros 

públicos, deverá ser preservada a vegetação de interesse ornamental ou paisagístico, plantada 

nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte e natureza. A Contratada 

responsabilizar-se-á, integralmente, pelos danos causados àquela vegetação por conta da ação 

ou omissão de seus funcionários operacionais ou encarregados de turma.  

 

Nos casos em que existam, nas calçadas laterais das vias e logradouros públicos, gramados ou 

canteiros plantados e mantidos pelos moradores fronteiriços, será de responsabilidade da 

Contratada a execução da capina em uma faixa com a largura nominal de 10 cm (dez 

centímetros) ao longo do perímetro externo dos referidos gramados ou canteiros.  

 

Quando os tipos de resíduos provenientes das atividades de capina, roçada e retirada de terra de 

vias e logradouros públicos dificultar, por suas características, seu acondicionamento, os 

resíduos deverão ser acumulados “in natura”, em locais e em condições tais que não 

prejudiquem o trânsito de veículos e pessoas, bem como tornem possível seu recolhimento pelos 

veículos exclusivos destes serviços. Nessas circunstâncias, todos os possíveis cuidados 

necessários e cabíveis deverão ser adotados de modo a evitar o espalhamento dos resíduos 

acumulados, até o momento de seu recolhimento.  

 

b – PINTURA DE MEIO-FIO  
 

A pintura do meio-fio tem como objetivo ressaltar a sinalização horizontal, importante elemento 

para o balizamento do tráfego de veículos. Contribui, ainda, para elevar o padrão estético das 

vias e logradouros.  

 

Estes serviços serão executados de forma contínua nos meios fios e canteiros centrais das vias 

pavimentadas e logradouros públicos, seguindo uma programação conjunta com os serviços de 

capinação e remoção de terra.  

 

Deve ser utilizada cal hidratada de primeira qualidade, sendo adicionado produto fixador, com 

vistas a proporcionar maior durabilidade da pintura aplicada. Os meios-fios, sarjetas e canaletas 

adjacentes deverão ser limpos e desobstruídos antes de serem pintados.  

 

Os locais destinados à preparação da mistura deverão ser protegidos com material impermeável, 

a fim de evitar o derramamento sobre a superfície pavimentada.  

 

A execução do serviço ficará condicionada às emissões de Ordem de Serviços expedidas pela 

PREFEITURA.  

 

O serviço será executado no período diurno, iniciando às 7 horas, de segunda-feira a sexta-feira.  
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A equipe do referido serviço deverá apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e 

munida de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individual 

– EPI’s.  

 

 

c-VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS  
Entende-se por varrição de vias e logradouros públicos o conjunto das atividades necessárias 

para juntar, acondicionar e remover manualmente os resíduos sólidos lançados ou acumulados – 

por causas naturais ou pela ação humana em todas as principais vias pavimentadas domunicípio 

de Palmeira do Piauí.  

 

A varrição abrange sarjeta, passeios e ainda o esvaziamento de cestos coletores de resíduos para 

pequenos volumes (Papeleiras) e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos 

em sacos plásticos.  

 

As atividades deverão ser empreendidas com o uso de equipamentos e ferramentas manuais e 

deverá abranger a retirada de quaisquer resíduos sólidos soltos, inclusive terra ou areia, em 

pequena quantidade, que se encontrem sobre os passeios e sarjetas de vias e logradouros 

públicos (em largura média não superior a 1 metro).  

Cada equipe estimada para a execução da varrição manual de 01 (um) itinerário de varrição 

deverá ser de 03 (três) ou 04(quatro) agentes de limpeza, utilizando-se carrinhos coletores do 

tipo lutocar, vassouras apropriadas, pás e sacos plásticos, com capacidade de 100 (cem) litros, 

identificados com o nome da Contratada.  

Os serviços serão realizados de segunda-feira a sexta- feira, excluindo-se feriados.  

Os turnos da varrição manual deverão ser matutino ou vespertino, conforme as necessidades de 

cada localidade a ser definida pela PREFEITURA .  

O início dos serviços deverá se dar nos seguintes horários: matutino – 7h, e vespertino – 14h.  

 

A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, de acordo com 

programação prévia a ser fornecida pela Contratante, quando deverá proceder a limpeza das vias 

e logradouros públicos nos locais de realização de eventos esportivos, culturais e artísticos, 

antes e logo após o término dos mesmos, de forma a restaurar suas condições de limpeza.  

 

O produto dos serviços de varrição manual deverá ser disposto nos passeios ou locais 

apropriados para seu posterior recolhimento e remoção diária pelos veículos coletores do tipo 

caçamba, destinados de forma exclusiva para o serviço.  

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1- CONSIDERAÇÕES SOBRE PESSOAL  
 

Competirá à Contratada a admissão de motoristas, encarregados e agentes de limpeza e demais 

funções necessárias ao desempenho dos serviços contratados, correndo por conta desta todos os 

encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras 

de qualquer natureza.  

 

Só poderão ser mantidos em serviços os funcionários atenciosos e educados no tratamento dado 

ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público.  
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A fiscalização da PREFEITURA poderá determinar o afastamento imediato de todo funcionário 

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se o afastamento der origem a ação 

judicial, a PREFEITURA estará isenta de qualquer ônus decorrente da determinação quanto do 

afastamento.  

 

Durante a execução dos serviços, é absolutamente vedada, aos funcionários da Contratada, a 

execução de outras tarefas não especificadas no objeto contratual. Será terminantemente 

proibido, aos funcionários da Contratada, fazer catação ou triagem entre os resíduos recolhidos 

pela coleta domiciliar, de varrição ou de qualquer serviço executado para benefício próprio ou 

de terceiros. É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações 

e donativos de qualquer espécie, sob qualquer circunstância de qualquer funcionário da 

contratada.  

 

Todos os funcionários da contratada deverão apresentar-se nos locais e no horário de trabalho 

portando a identidade funcional sempre uniformizados e devidamente asseado, com vestimenta 

e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de segurança, quando a 

situação os exigir, estando sempre em conformidade com as normas de segurança vigentes.  

 

A Contratada deverá, já no início dos serviços, treinar todo o seu pessoal da área operacional, 

através da realização de cursos de capacitação técnica e gerencial de forma a garantir o perfeito 

desempenho e segurança dos seus empregados na realização dos serviços. A Contratada deverá 

efetuar um programa de capacitação para atender, anualmente, 50% (cinquenta por cento) dos 

funcionários da limpeza pública sob sua responsabilidade direta (gerentes, motoristas, técnicos, 

encarregados e agentes de limpeza).  

 

O programa de capacitação deverá abordar, no mínimo, os seguintes temas: Gerenciamento dos 

Sistemas de Limpeza Pública; Cidadania e Meio Ambiente; Qualidade no atendimento; 

Importância dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI s e Equipamentos de Proteção 

Coletivo – EPC’s.  

 

A Contratada deverá implementar um Programa de Atendimento à Saúde do Trabalhador, bem 

como ações educativas e preventivas em saúde, tais como: palestras, vacinação, verificação de 

pressão, entre outras.  

 

 

 

2. INSTALAÇÕES FÍSICAS  
 

As instalações devem atender a toda a legislação em vigor no que diz respeito à segurança e 

higiene do trabalho, e estarem localizadas em pontos permitidos pela legislação de posturas 

municipais.  

 

A base central deverá possuir dentre outras as seguintes instalações: garagem ou pátio de 

estacionamento que comporte todos os veículos a serem disponibilizados pela contratada na 

razão mínima de 25m² (vinte e cinco) por caminhão, sendo terminantemente vedada a guarda e 

ou permanência de veículos e equipamentos em vias públicas quando não estiver a serviço, área 

para manutenção mecânica, área de lavagem e lubrificação com valas apropriadas, 

almoxarifados, sanitários, vestiários e refeitórios em espaços e quantitativos adequados e 

exigidos pelas Normas  

Regulamentadoras (NRs), salas de treinamento, área administrativa e de controle;gerenciamento 

operacional, central de comunicações, portaria para controle de veículos e pessoal.  
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3. FISCALIZAÇÃO  
 

A fiscalização do fiel cumprimento do contrato caberá, unicamente, à PREFEITURA.  

 

A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene 

pública, informando a fiscalização sobre casos de infrações previstas em Leis Municipais 

pertinentes ao assunto, notadamente sobre os casos de descargas irregulares de resíduos e falta 

de recipientes padronizados na via pública.  

 

A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas 

dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos 

equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos serviços contratados.  

 

4. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S)  
 

Os profissionais encarregados dos serviços de limpeza estão expostos ao contato com detritos e 

substâncias nocivas à saúde. Aliados aos procedimentos de segurança operacional, as equipes de 

trabalho contarão dentre outros com os seguintes equipamentos de segurança, cuja efetiva 

utilização será fiscalizada diariamente. Convém observar que os serviços de segurança e 

medicina do Trabalho da contratante poderá em inspeções a locais de trabalho, solicitar 

alterações e ou determinar procedimentos para sanar situações não condizentes com a boa 

técnica e proteção dos trabalhadores.  

 

Todos os funcionários terão no mínimo a seguinte composição de uniformes:  

Camisa tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela PREFEITURA, com as 

marcas da Prefeitura de Palmeira do Piauí e da empresa.  

Calça tipo sol a sol ou similar, com elástico e cordão de algodão, modelo e cor a serem 

definidos pela PREFEITURA, com as marcas da Prefeitura de Palmeira do Piauí e da empresa.  

Boné tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela PREFEITURA, com as 

marcas da Prefeitura de Palmeira do Piauí e da empresa.  

 

As especificações mínimas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os agentes de 

limpeza que atuarão na execução dos serviços licitados serão de acordo com a normatização 

pertinente.  

 

5. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  
 

Para efeito do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho as normas abaixo 

relacionadas e ou outras legislações pertinentes deverão ser cumpridas integralmente: Norma 

Regulamentadora NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho; Norma Regulamentadora NR 05 - CIPA; Norma Regulamentadora NR 06 - EPI´s; 

Norma regulamentadora NR 07 - Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional, Norma 

Regulamentadora NR 09 - PPRA; Norma Regulamentadora NR 12 - Maquinas e equipamentos, 

Norma Regulamentadora NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Norma Regulamentadora 

NR 24 - Condições Sanitárias e de conforto nos Locais de trabalho.  

 

6. PRINCIPAIS VIAS E CORREDORES DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ  
 

Os principais corredores da cidade de Palmeira do Piauí, com grande densidade populacional e 

comercial, serão contempladas com a execução de serviços diáriamente e serão determinadas 

mailto:palmeiradopi@gmail.com


Estado do Piauí-PI 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI 

CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46 
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000 

     Tel. (89) 3568 1302 
                                                                palmeiradopi@gmail.com 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ. As demais serão contempladas 

em dias alternados, também à critério da PREFEITURA.  

 

7. OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS  
 

As contratadas submetem-se as seguintes regras:  

A completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o planejamento ou programações 

propostos, bem como as Ordens Específicas de Serviço expedidas, as  

instruções indicadas pela fiscalização e demais das normas e legislação aplicáveis ao objeto 

desta licitação;  

-de-obra, direta ou indireta, máquinas, veículos, equipamentos e 

materiais necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive encarregados e pessoal de 

apoio técnico e administrativo.  

 

 trabalhos, para que todos os seus empregados sejam 

identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente anotados em suas carteiras 

de trabalho, bem como atender demais exigências da Previdência Social, da Legislação 

Trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convenções coletivas de trabalho e decisões em 

dissídios coletivos que forem aplicáveis.  

 

 

previdenciários incidentes sobre o custo de mão-de-obra, bem como os referentes ao respectivo 

seguro de acidente de trabalho.  

 

relacionados à execução dos serviços, respondendo, a qualquer tempo, as consequências que a 

falta ou omissões do mesmo acarretar.  

utensílios de trabalho que foram,comprovadamente, considerados pela fiscalização, em mau 

estado de conservação ou inadequados para os serviços.  

 

autorizações e licenças relacionados à execução dos serviços, inclusive no âmbito ambiental, 

respondendo, a qualquer tempo, pelas consequências que as faltas e omissões do mesmo 

acarretar.  

 

Todo pessoal em serviço deverá usar, obrigatoriamente, uniforme completo e equipamento de 

proteção individual EPI e coletiva EPC adequados, possuir capacidade física e mental para 

desenvolver adequadamente os serviços e ser treinado, em todos os níveis de trabalho,para a 

execução dos serviços.  

 

 apoio das 

atividades e se obriga a reforçar o seu quadro de pessoal e parque de equipamentos quando 

necessária para recuperação do atraso existentes, ou quando constatada sua inadequação, não 

importando tais procedimentos em ônus para a Contratante.  

ntratada assumirá integral responsabilidade por danos eventualmente causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da 

mailto:palmeiradopi@gmail.com


Estado do Piauí-PI 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI 

CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46 
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000 

     Tel. (89) 3568 1302 
                                                                palmeiradopi@gmail.com 

presente licitação, isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir 

consequentemente ao contrato, obrigando-se outro sim a reparar os danos causados, ou ressarcir 

as despesas deles resultantes.  

 

Contratada será autorizada a atender aos novos quantitativos.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

A PREFEITURA, para o cumprimento dos serviços contratados, obriga-se a:  

 

serviços existentes; Dar apoio aos necessários entendimentos junto aos Órgãos Públicos para o 

adequado desenvolvimento das atividades da CONTRATADA; Fiscalizar a execução dos 

serviços contratados, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e 

reclamações dos usuários; Aprovar se conveniente, os projetos e planos de trabalhos a serem 

implantados ou modificados, bem como os respectivos pareceres e relatórios emitidos; 

Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas; Promover, caso 

comprovado a necessidade, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos preços dos 

serviços a serem cobrados pela CONTRATADA, de acordo com os critérios estabelecidos em 

Edital.  

 

execução dos serviços, inicialmente prevista, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitando os direitos da CONTRATADA, promovendo, se for o caso, a revisão das 

cláusulas econômico-financeiras para que se mantenha o equilíbrio contratual do mesmo.  

 

PREFEITURA poderá ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao seu objeto, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 

faltas contratuais pela CONTRATADA, bem como na hipótese de rescisão do contrato.  

 

9. LOCAIS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS  
 

A primeira área disponibilizada pelo município de Palmeira do Piauí para destinação dos 

resíduos é o aterro sanitário que está localizado no município, nas proximidades da zona urbana. 

Este aterro destina-se exclusivamente ao recebimento de resíduos domiciliares, excluindo 

entulhos, inertes e podas.  

A segunda área será apresentada pela PREFEITURA. Esta área possui local para disposição de 

resíduos inertes e de podas.  

 

10. PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços objeto deste PROJETO BÁSICO, serão contratados e pagos de acordo com o Edital 

de Licitação Pública a ser publicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO 

PIAUÍ.  

 

11. CUSTOS DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços objeto deste PROJETO BÁSICO, serão divididos em 02(duas) unidades como 

abaixo:  

1- UNIDADE 1- COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;  
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2- UNIDADE 2- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA.  

 

Os seus valores previstos estão em TABELAS, disponíveis no Anexo I deste PROJETO 

BÁSICO.  

 

 
PLANILHAS DE CUSTOS PARA COLETA E REMOÇÃO 

 
COMPOSIÇÃO DE EQUIPE: 1 ENCARREGADO DE SERVIÇOS, 10 GARIS 

      

      

 
A- MÃO DE OBRA/MENSAL 

    

      ITE
M DESCRIÇÃO 

UNI
D QUANT UNIT TOTAL 

1 GARI DE VARRIÇÃO- PISO SALARIAL UNI 10,00 937,00 9.370,00 

2 ENCARGOS SOCIAIS-MENSALISTAS-75,41% UNI 0,7541 9.370,00 7.065,92 

3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO UNI     0,00 

4 CAFÉ DA MANHÃ UNI     0,00 

5 INSALUBRIDADE(20% SOBRE 934,00) UNI 0,20 9.370,00 1.874,00 

6  ENCARREGADO DE SERVIÇOS UNI 1,00 1.405,50 1.405,50 

7 NCARGOS SOCIAIS-MENSALISTAS-75,41% UNI 0,7541 1.405,50 1.059,89 

8 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO UNI     0,00 

9 CAFÉ DA MANHÃ UNI     0,00 

10 GRATIFICAÇÃO UNI     0,00 

  SUB TOTAL MENSAL 
20.775,3

0 

      

      

 
B- UNIFORMES/E.P.I'S/ E.P.C'S/ANUAL 

    

      ITE
M DESCRIÇÃO 

UNI
D QUANT UNIT TOTAL 

1 LUVA DE COURO RASPA CURTA UNI 120,00 7,00 840,00 

2 LUVAS DE MALHA, PARA VARREDORES UNI 124,00 2,99 370,76 

3 LUVAS EMBORRACHADAS PARA COLETOR UNI 30,00 14,90 447,00 

4 CAMISA DE MANGA COMPRIDA/COM REFLEX. UNI 66,00 36,00 2.376,00 

5 CALÇA COM FAIXA REFLEXIVA UNI 44,00 39,50 1.738,00 

6 BONÉ MODELO TOCA ÁRABE UNI 22,00 13,60 299,20 

7 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO UNI 22,00 44,80 985,60 

8 MÁSCARA ANTI PÓ PARA COLETORES UNI 
2.640,0

0 0,20 528,00 

9 BLOQUEADOR SOLAR UNI 36,00 21,90 788,40 

SUB TOTAL ANUAL 8.372,96 

SUB TOTAL MENSAL 697,75 
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C-CUSTO DE FERRAMENTAS/ANUAL 

    

      ITE
M DESCRIÇÃO 

UNI
D QUANT UNIT TOTAL 

1 PÁ COM CABO UNI 20,00 25,00 500,00 

2 ENXADA COM CABO UNI 20,00 25,00 500,00 

3 RASTELO COM CABO UNI 20,00 20,00 400,00 

4 VASSOURINHA COM CABO UNI 80,00 8,20 656,00 

5 CARRINHO DE MÃO UNI 6,00 120,00 720,00 

6 VASSOURÃO COM CABO UNI 80,00 16,40 1.312,00 

7 PICARETA UNI 6,00 45,00 270,00 

8 CHIBANCA UNI 6,00 48,00 288,00 

9 FOICE ROÇADEIRA UNI 10,00 20,90 209,00 

10 ENXADECO UNI 10,00 20,80 208,00 

11 FACÃO UNI 10,00 25,00 250,00 

12 MACHADO UNI 3,00 48,00 144,00 

13 BROCHA GRANDE UNI 30,00 7,50 225,00 

14 TINTA A BASE DE CAL KG 
1.500,0

0 0,60 900,00 

15 CORDA SISAL 1/2" KG 25,00 11,90 297,50 

16 TESOURA DE PODA UNI 6,00 26,00 156,00 

17 GUILHOTINA P/ PODA COM CORDA UNI 6,00 48,00 288,00 

SUB TOTAL ANUAL 7.323,50 

SUB TOTAL MENSAL 610,29 

      

      

 
D- CUSTO DO LUTOCAR / SACOS P´LASTICOS-ANUAL 

  

      ITE
M DESCRIÇÃO 

UNI
D QUANT UNIT TOTAL 

1 LUTOCAR MET OU POLIETILENO DE 100L UNI 6,00 499,00 2.994,00 

2 SACOS PLÁSTICOS DE LIXO(PRETO) 100L UNI 
2.376,0

0 0,37 879,12 

            

SUB TOTAL ANUAL 3.873,12 

SUB TOTAL MENSAL 322,76 

      

      

 
D- RESUMO DOS CUSTOS/MENSAL 

    

      ITE
M DESCRIÇÃO 

UNI
D QUANT UNIT TOTAL 
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1 CUSTO DE MÃO DE OBRA - GARIS UNI 10,00 1.830,99 
18.309,9

2 

2 CUSTO DE MÃO DE OBRA - ENCARREGADO UNI 1,00 2.465,39 2.465,39 

3 LUTOCAR/SACOS PLÁSTICOS R$ 1,00 322,76 322,76 

4 CUSTO DE EPI's E EPC's  CONJ 1,00 697,75 697,75 

5 CUSTO FERRAMENTAS CONJ 1,00 610,29 610,29 

6 BDI 25,5% R$ 0,255 
22.406,1

0 5.713,56 

            

TOTAL MENSAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
28.119,6

6 

      

      VALOR TOTAL MENSAL PARA CAPINA E VARRIÇÃO R$28.119,66(VINTE E OITO MIL, CENTO E 
DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) 
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ANEXO – II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº      

/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PALMEIRA DO PIAUÍ-PI E -------------------

--- , NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO 

ESTABELECIDAS, OBJETO DA 

TOMADA DE PREÇOS 010/2017. 

 

                            Ao ------------ dias do mês de ---------------------- de 2017, pelo presente 

Instrumento de contratual, a Prefeitura Municipal e Palmeira do Piauí-PI, pessoa jurídica de 

direito publico interno, CNPJ 06.554.372/0001-46, localizada a Praça Né Luz 322, centro, nesta 

cidade neste ato representada pelo seu titular, JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ, residente e 

domiciliado na cidade de Palmeira do Piauí (PI) e do outro ------------------------, residente e 

domiciliado na -----------------------------I, denominados simplesmente de CONTRATANTE e 

CONTRATADO, respectivamente, tendo ajustado e acordado o presente Termo de Contrato, 

que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas, com base e fundamentação na lei 

nº 8.666/93 e suas alterações, que disciplina as licitações e contrato na administração publica, 

através da modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 052/2017. 

CLAUSULA PRIMEIRA – Do Objetivo   
                          Constitui objeto SERVIÇOS DE CAPINA E VARRIÇÃO NAS VIAS 

URBANS DA CIDADE DE PALMEIRA DO PIAUÍ.  

CLAUSALA SEGUNDA – Do Preço e Forma de Pagamento  

                         2.1 - PREÇO – Pela execução dos serviços a que se refere, a CONTRATANTE 

pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a R$: --------------- (-----------------------------

--)  

                         2.2 - FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado ‘ Contratada em 

moeda nacional, em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal/fatura mensal em 2 (duas) 

vias, sem reajuste e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado a efetiva 

prestação dos serviços do objeto deste Contrato 

.                       2.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude da penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – Dos Recursos 

                           

Os recursos financeiros para pagamento do (s) material (is), objeto desta TOMADA DE 

PREÇO, correrão à conta do (a) Fonte de Recurso: FPM/ICMS e ARRECADAÇÃO PRÓPRIA: 

Unidade Orçamentária:  02.09.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços 

Públicos; Elemento de Despesa 3.3.90-39. 

 

CAUSALA QUARTA – Da Validade  

 A vigência do contrato será de todo o exercício de 2017, a contar da data de sua assinatura. O 

prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado por iguais períodos através de Termo 

Aditivo 

 

 

CLÁUSAULA QUINTA – Das Obrigações da Contratada:   
a) – Garantia de cumprimento das clausula deste termo contratual;  
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b) – Manter os preços inalterados a partir da assinatura deste instrumento até a data do 

respectivo pagamento;  

c) – Responsabilizar-se pelos materiais e mão de obra inclusive encargos sociais, 

tributários e trabalhistas. 

CLAUSULA SEXTA – Das Obrigações da Contratante: 

a) – Efetuar o pagamento de acordo com o que preceitua a Cláusula Segunda e Terceira 

deste Instrumento de Contrato; 

b) – A correção referente a atrasos de pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE, 

será calculada de acordo com a avaliação do índice da FGV.   

c) – Receber os serviços contratados de acordo com a planilha orçamentária.  

CLAUSULA SETIMA – Da Legislação Pertinente  

                   O presente Contrato reger-se-á péla Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de julho de 1993, 

com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de julho de 1994;  

CLAUSULA OITAVA – Da Rescisão:  
                    Este Contrato poderá ser residindo independentemente de interpelação judicial ou 

extra judicial, a critério da parte não inadimplente, no caso de ocorrer o descumprimento pela 

outra parte de qualquer condição estipulada, sem que caiba a esta, o direito de indenização de 

qualquer espécie, ou ainda na hipótese de transferência de Contrato a terceira Parte, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE:   

CLAUSULA NONA – Da Publicação  

                      O extrato do presente instrumento será publicado na Imprensa Oficial e Quadro de 

Avisos da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI, pelo prazo de 5 (cinco) dias; 

CLAUSULA DÉCIMA – Das disposições Finais 

                      O presente instrumento obriga as partes Contratantes e aos seus sucessores, 

quando for o caso, que respondam pelo seu integral cumprimento; 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro 

                       As partes Contratantes elegem o Foro da Comarca de Cristino Castro, Estado do 

Piauí, como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente 

Instrumento Contratual, renunciando expressamente, a qualquer outra por mais privilegiado que 

seja.  

                       E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 

(duas) vias, de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais pertinentes, com as 

testemunhas presenciais abaixo subscritas.  

 

Palmeira do Piauí –PI ------ de ---------------- de 2017  

 

Contratante: 

João da Cruz Rosal da Luz   

Prefeito Municipal  

 

Contratado: 

 

Testemunhas: 

1ª_______________________________________ 

CPF ou RG: 

 

 

 

2ª_______________________________________ 

CPF ou RG: 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 052/2017 

MENOR PREÇO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

----------------------, RESIDENTE À ------------------------------, DECLARA, SOB AS PENAS 

DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA 

HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA 

OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. 

 

PALMEIRA DO PIAUÍ (PI), ---- DE ------------------- DE 2017. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palmeiradopi@gmail.com


Estado do Piauí-PI 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí-PI 

CNPJ. N.º 06.554.372/0001-46 
Praça Né Luz, 322 – CEP. 64.925-000 

     Tel. (89) 3568 1302 
                                                                palmeiradopi@gmail.com 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 052/2017 

MENOR PREÇO  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

          Declaramos, para fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de 

PALMEIRA do Piauí e sob as penalidades legais, que cumprimos totalmente o disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, referente à proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Palmeira do Piauí (PI), ----- de ---------------- de 2017. 

 

 

 

_______________________________________ 
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CARTA PROPOSTA 

 

 

PALMEIRA DO PIAUÍ , 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ  

Praça Né Luz, nº 322, Centro 

PALMEIRA DO PIAUÍ  –Piauí 

 

REF: TOMADA DE PREÇOS  Nº 052/2017  

 

OBJETO: 

PROPOSTA DE PREÇOS SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E REMOSSÃO DE 

ENTULHOS NAS VIAS URBANS DA CIDADE DE PALMEIRA DO PIAUÍ, objeto da 

Licitação em referência: R$ ----------- (---------------------------) mensais. 

 

 

Declaramos, expressamente, que: 

 

a- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta Licitação, 

expressas no Edital respectivo; 

b- Manteremos válida esta proposta pelo prazo mínimo de 30(trinta ) dias, contados da data de 

sua apresentação e abertura’; 

 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta está autorizado e habilitado a 

prestar a essa COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO os esclarecimentos e informações 

adicionais que forem considerados necessários. 

 

 

Palmeira do Piauí (PI), ---- de ---------------- de 2017 

 

Atenciosamente, 
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