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PROCESSO ADM 051/2021 

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2021 
 

EDITAL 
 

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

PALMEIRA DO PIAUÍ, torna público e leva ao conhecimento das empresas especializadas, 

que foi aberto processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor 

Preço por LOTE para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA E LAVA A JATO DA FROTA 

MUNICIPAL, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ, 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 03/02/2021 às 16:00 na Sede da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí 

situada na Praça Né luz, 322, CEP – 64.925-000, bem como, quaisquer outros esclarecimentos 

sobre esta Licitação. Telefones: (89) 3568-1302. 

 

 
 

– Contratação de empresa especializada para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHARIA E LAVA A JATO 

DA FROTA MUNICIPAL, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ, 

conforme especificações dos serviços de que trata este edital e seus anexos. 

– A empresa deverá ter oficina, que atenda aos serviços com reposição de peças a serem 

prestados de acordo com cada lote desta Tomada de Preços. 
 

 

 
 

– O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 

 

– A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos que 

serão entregues em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 

abrangência do seu objeto. E ser somente, apresentado, à comissão, a cédula de identidade ou 

outro documento de identificação de fé pública do representante: 

 

instrumento público de procuração; 

instrumento  particular  de  procuração,  assinado  pelo  representante  legal,  com  firma 

reconhecida; 

 

 

documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que 

comprove essa qualidade. 

– Os documentos citados no item 2.2 serão parte integrante do processo licitatório e 

deverão ser apresentados em separado, isto é, não deverão estar dentro dos envelopes de 

documentação ou proposta  

 

 

 

 
 

 

2 – DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

1 – DO OBJETO 
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As empresas licitantes deverão apresentar na data, hora e local previsto no preâmbulo desta 

TOMADA DE PREÇO os documentos relacionados a seguir: (em envelope fechado). 

 

Documentos de Regularidade Fiscal 

 

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. 

Cartão do CNPJ do licitante; 

Cópia do RG e CPF dos sócios; 

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 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011). 

 

Documentos relativos a qualificação econômico-financeira: 

 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhando de 

DHP do Contador vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

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

Certidão da Junta Comercial do Estado atualizado, comprovando que o Capital Social do 

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

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. A garantia será 

devolvida aos licitantes participantes no prazo de 60 (trinta) dias após a adjudicação do objeto 

da presente licitação, mediante requerimento. 

 

Documentos relativos a habilitação jurídica: 

 

Contrato Social e último aditivo, devidamente registrado se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

 

Documentos obrigados pela constituição: 

 

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 (Anexo – III); 

 

 

 

 

 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 
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Outros Documentos: 
 
 

Alvará. 

Certificado de Registro Cadastral 

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

modelo constante do Anexo – IV 

 

Disposições Gerais 

 

As empresas recém constituídas deverão comprovar a exigência contida no item I 3.2, mediante 

apresentação do Balanço de Abertura. 

Não  serão  aceitos  “Protocolos  de  entrega”  ou  “Solicitação  de  Documentos”  em 

substituição a documentos requeridos nesse edital e seus anexos. 

O proponente será inabilitado se a documentação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo desse edital. 

 

 
 

A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa e apresentada conforme o Anexo II, 

sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope “PROPOSTA – TOMADA DE 

PREÇOS N.º 009/2021”, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu 

representante legal, devendo constar: 

 

nome da proponente, endereço, nº do CNPJ, inscrição estadual e da inscrição municipal, nome 

da pessoa indicada para contato, nº(s) do(s) telefone(s), fax e endereço eletrônico, se houver; 

 

Descrição sucinta, individual e com clareza de todas as características do serviço cotado, 

observando as exigências do edital, bem como de outras informações aplicáveis e necessárias à 

perfeita caracterização dos serviços, de forma a permitir julgamento com as exigências do 

edital; 

 

Percentual de desconto sobre o valor das peças e valor da mão-de-obra, em homem/hora, 

estabelecido no Anexo II deste edital, obedecendo os critérios e horários constantes das 

Tabelas das montadoras e autorizadas; 

 

Declaração de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo 

quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser  cogitado pleito de 

acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem ônus 

adicionais; 

 

 

 

 

 

 

4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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os percentuais de desconto porventura oferecidos não poderão ser reduzidos durante a 

vigência do contrato; 

 

caso não seja informado o percentual de desconto para determinado item, o mesmo será 

considerado como de valor zero; 
 

preço global (somatório dos preços totais de cada item, já deduzidos os descontos porventura 

ofertados), deverá ser expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional, limitado a 02 

(duas) casas decimais, desprezando-se as frações excedentes; 

 

no caso de divergência entre os valores unitário e total ou por extenso e em algarismos, 

prevalecerá o primeiro, sem prejuízo da faculdade prevista no item 6.3; 

 

indicação do banco (nome e n.º), agência (nome e n.º) e respectiva conta corrente para 

pagamento; 

 

A simples participação neste certame implica: 

 

a plena aceitação de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS, sendo 

que os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de 

pleitear qualquer alteração; 

 

a inclusão, na proposta, dos componentes de quaisquer naturezas, diretos ou indiretos, 

pertinentes à formação do preço do objeto e que, se vencedora, a licitante entrega-lo-á pelo 

valor resultante da sua proposta; 

 

que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 

sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 

 

Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preços perante a Administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com 

as propostas, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Os envelopes “Documentos” e “ Proposta de Preços” 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: 

 

 

envelope contendo documentação de habilitação: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

DO PIAUÍ. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021. 

EMPRESA:   ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) 
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envelope contendo a Proposta Comercial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ TOMADA DE PREÇO 

Nº 012/2021. 

EMPRESA:   ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL). 

5.1 – No dia, hora e local designados nesta Tomada de Preços, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes ao ato público, a Comissão Permanente de Licitação receberá a 

documentação e proposta, em envelopes distintos e devidamente lacrados. Os envelopes 

deverão indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as 

indicações: "DOCUMENTAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2021" ou "PROPOSTA 

– TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2021", conforme o caso.

Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste Tomada de 

Preços. 

Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e 

efetuada a consulta no Cadastro de Fornecedores quanto à situação das empresas. Caso a 

Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a 

habilitação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se. 

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes 

contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da 

Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a 

habilitação. 

A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes 

devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a 

desistência expressa em interpor recurso, ou após o julgamento  dos recursos interpostos, as 

propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes, promovendo-se a abertura 

das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes 

presentes. 

As licitantes assinarão a lista de presença, passando, as consideradas habilitadas, a ter direito 

de tomar parte nos demais atos desta Tomada de Preços. 

facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe 

desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5 – DA REUNIÃO 
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– Não havendo licitante inabilitada, ou se nenhuma das participantes manifestar interesse em

interpor recurso, será procedida a imediata abertura dos envelopes com as propostas das 

empresas habilitadas, que serão rubricadas pela Comissão e pelas licitantes presentes. 

– Da(s) reunião(ões) para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e

propostas, será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que mencionará(ão) todas as licitantes 

habilitadas e inabilitadas, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as 

demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo a(s) ata(s) ser 

assinada(s) pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes. 

No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

(valor total das horas técnicas, apurado na forma do Anexo II do edital), desde que atendidas 

as especificações constantes deste instrumento licitatório. 

O objeto desta licitação será adjudicado por lote à licitante cuja proposta seja considerada 

vencedora. 

No caso de divergências entre os valores unitário e total ou por extenso e em algarismos, 

informados pela licitante, prevalecerão sempre os primeiros. 

Verificando-se igualdade de condições ou empate de propostas em relação aos percentuais, a 

indicação da vencedora será feita por sorteio, em sessão pública, para a qual serão 

convocados todos os licitantes. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta Tomada de 

Preços, bem como aquelas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou 

excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado. 

Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas a 

Comissão poderá dar um prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou 

desclassificação. 

O resultado do julgamento das propostas será fixado no Quadro de Avisos da Prefeitura e no 

Diário Oficial dos Municípios ou comunicado diretamente aos interessados, se presentes os 

prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, a qual será lavrada em ata. 

7.1 – De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a 

licitante vencedora que descumprir as condições desta TOMADA DE PREÇOS, garantida a 

prévia defesa, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

7 – DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
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multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso em 

que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

b.1)- advertência;

b.2)- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

b.3)- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

b.4)- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

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 na alínea anterior. 

As multas serão descontadas de eventual valor de garantia prestada ou, se insuficiente, de 

pagamentos devidos pela Administração ou depositadas no Banco do Brasil S/A e 

comprovado perante a Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 

advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição e informando que o 

fato será registrado no SICAF; 

– Após cada fase da licitação os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos

interessados pelo prazo legal para interposição de recursos. 

– É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, de acordo com os 

preceitos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.6. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos eficácia suspensiva. 

– Os recursos a que se referem o item 7.6. deverão ser dirigidos ao Senhor Prefeito

Municipal de PALMEIRA DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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Os pagamentos mensais serão creditados em nome do(s) licitante(s) vencedora(s), mediante 

Ordem Bancária em conta-corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas 

no contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte àquele em que foi prestado o serviço, após 

a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, a qual será 

conferida e atestada pelo seu responsável. 

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

A despesa decorrente da aquisição objeto deste Tomada de Preços, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de PALMEIRA DO 

PIAUÍ, nos Projetos/Atividades: 04.122.0035.2002.0000 - Manutenção de Veículos do 

Gabinete; 04.122.0036.2007.000 – Manutenção da Secretaria de Administração e 

Planejameento; 12.361.0022.2011.000 – Manutenção da Secretaria de Educação; 

12.361.0022.2012.0000 – Manutenção do Transporte Escolar; 12.361.0022.2029.0000 – 

Manutenção das Aatividades junto so FUNDEB (40%); 10.301.0026.2038.0000 – 

Manutenção ddo Fundo Municipal de Saúde; 08.122.0036.2050.0000 – Manutenção da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 20.608.0017.2059.0000 – Manutenção da 

Sercretaria de Aagricultura e Meio Ambiente; 15.122.0005.2062.0000 – Manutenção da 

Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Públicos. Elemento de Despesa: 33.90-39 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fontes de Recursos: FPM, ISS, ICMS, F.M.A.S., FUS, ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 

Será firmado contrato, Anexo I, com a(s) licitante(s) vencedora(s) que terá suas cláusulas e 

condições reguladas pela Lei 8.666/93. 

Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 

tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 

nesta Tomada de Preços e seus anexos, independentemente de transcrição. 

Correrão por conta da Contratante as despesas de publicação do extrato no Diário Oficial 

dos Municípios, que deverá ser providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. 

O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência, observado o artigo 57, da 

Lei n.º 8.666/93, a partir da data prevista no instrumento contratual (Anexo I), até 31 de 

dezembro de 2009, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias. 

10 - DO CONTRATO 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8 - DO PAGAMENTO 
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11. A licitante contratada ficará obrigada aos termos constantes da minuta de contrato (Anexo

I). 

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa a presente Tomada de Preços. 

Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação 

de recursos, lavrados em ata, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal, 

para o procedimento de homologação, com a devida adjudicação do objeto desta licitação à(s) 

vencedora(s). 

O resultado desta licitação será comunicado às licitantes no local da reunião, no mesmo dia ou 

noutro previamente definido ou, caso não estejam todos presentes, será efetuado mediante 

publicação. 

Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da Nota de Empenho e sem justificativa por escrito, aceita 

pelo Sr. Prefeito Municipal, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades 

aludidas neste Tomada de Preços. 

Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições 

propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço, atualizado, ou revogar a 

licitação. 

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração poderá relevar 

omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

12.8 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente 

de Licitação, ou através do telefone (89) 3568-1302 com o Sr Ferdinand Oliveira Roldão. 

Palmeira do Piauí (PI), 09 de janeiro de 2021. 

Clemilda Araújo Pinheiro 

Presidente da CPL 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



                                            
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 
e-mail: pmpalmeiradopi@gmail.com 

 
 
 

CONTRATO Nº /2021 

 

CONTRATO Nº /2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PALMEIRA DO PIAUÍE A  EMPRESA  ----------------------------- PARA OS FINS QUE SE 

ESPECIFICAM. 

 

 

Aos ---------- dias do mês de ------------------ de 2021, 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 lado ------------------------------, CNPJ ---------------

---- com sede na ------------------------------ resolvem celebrar o presente Contrato, regido pela 

Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 

Nº.8.883, de 08 de junho de 1994, c.c. a Lei Federal Nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e o que 

consta do Processo Administrativo Nº027/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objetivo a prestação, pela CONTRATADA, CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

BORRACHARIA  E  LAVA  A  JATO  DA  FROTA  MUNICIPAL  compreendendo  os 

Serviços de mecânica específica - ar condicionado , auto elétrica, lanternagem , tapeçaria e 

vidraçaria , necessários à execução do contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

A frota de veículos, de propriedade da contratante, a que se refere o caput desta cláusula, é 

constituída pelos seguintes automóveis/caminhonete/ônibus: 

 

ORDEM VEÍCULO QUANT TIPO DE 

COMBUSTÍVEL 

1 MITSUBISHI L200 

TRITON 

2 DIESEL 

2 CHEVROLET S10 1 DIESEL 

3 FIAT TORO 1 DIESEL 

4 FORD F-350 1 DIESEL 

5 MOTONIVELADORA 

CATERPILAR 120 K 

1 DIESEL 

6 PÁ CARREGADEIRA 1 DIESEL 

7 RETROESCAVADEIRA 

JCB ZUCATELLI 

1 DIESEL 

8 CAMINHÃO PIPA 

WOLKSVAGEN 

 DIESEL 
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9 CAÇAMBA IVECO 260 1 DISEL 

10 ONIBUS VOLARRE 

4X4 ESCOLAR BUS 

1 DIESEL 

11 ÔNIBUS 

WOLKSVAGEN 

WOLSKBUX 15.190 

2 DIESEL 

12 ÔNIBUS VOLARE 2 DIESEL 

13 FIAT STRADA 

ADVENTURE 

1 GASOLINA 

14 WOLKSVAGEN 

AMAROK 

01 DIESEL 

15 IVECO DAYLLI 01 DIESEL 
16 FIAT UNO 02 GASOLINA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Serviços compreendem os serviços de lava-jato e borracharia para toda a frota de veículos 

da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os Serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como os serviços complementares, 

serão realizados sempre que houver solicitação da CONTRATANTE , e compreendem a 

série de procedimentos destinados a colocar os veículos em perfeito funcionamento, inclusive, 

substituição de peças , ajustes e reparos necessários, de acordo com as normas técnicas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato está fundamentado no art. 23, II, b, da Lei n. 8.666/ 93. 

CLÁUSULA QUARTA  - DA VINCULAÇÃO 

Este contrato está vinculado à proposta da CONTRATADA, bem como ao Tomada de 

Preços nº. 012/2021. 

CLÁUSULA QUINTA  - DO PREÇO 

O preço unitário dos serviços contratados, até 31.12.2021, e o desconto eventualmente 

concedidos sobre a tabela de preços dos serviços, é o seguinte, conforme o constante da 

proposta da CONTRATADA: 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

O preço dos serviços objeto deste contrato não sofrerá reajuste. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DA VIGÊNCIA 
 
 

Este contrato terá vigência da data da sua assinatura até 31.12.2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A contratante se obriga a: 

- permitir o acesso do pessoal técnico e dos equipamentos da CONTRATADA, necessários à 

execução dos serviços, nas áreas pertinentes, respeitadas as disposições legais, regulamentares 

e normativas que disciplinam a segurança e a ética profissional; 

- Analisar e aprovar o orçamento prévio dos Serviços e peças, componentes e acessórios e 

demais materiais que venham ser necessários para a reposição nos veículos em manutenção; 

– efetuar pagamento à CONTRATADA, conforme cláusula especificada do 

contratado;  

–fiscalizar a execução do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei n. 8.666/ 93.
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A contatada se obriga a executar os serviços conforme disciplinado na cláusula segunda, 

com zelo e perfeição, acatando as determinações da fiscalização da CONTRATANTE, sem 

prejuízo de sua própria fiscalização, como também a : 

– custear todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, inclusive salários dos 

seus empregados e tudo quanto as leis sociais e trabalhistas lhes assegurem, isentando a 

CONTRATANTE  de qualquer vínculo e empregatício  com aos mesmos; 

– Indenizar a Administração e terceiros por prejuízos que estes venham a sofrer em função de 

improbidade, dolo ou culpa de seus empregados em serviço; 

– apresentar os empregos devidamente uniformizados, portanto crachá de identificação; 

– assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas seus 

empregos em serviços; 

V- atender prontamente ás solicitações da contratante, não ultrapassando o prazo de 2 (duas) 

horas para as eventuais chamadas em dias úteis e o prazo até 5 ( cinco) dias úteis para a 

execução dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviço; 

– prestar todas informações a respeito dos serviços, sempre que forem solicitadas pela 

CONTRATANTE; 

– reparar, corrigir, remover ou substituir, sem custos adicionais, e no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

– acatar as determinações da fiscalização da CONTRATANTE, sem prejuízo de sua própria 

fiscalização; 

– prestar todas as informações a respeito dos serviços, sempre que forem solicitadas pela 

CONTRATANTE; 

– disponibilizar todos os equipamentos, inclusive os de segurança, necessários à perfeita 

execução das obrigações contratuais; 

– fornecer, em caso de substituição de peças, laudo descritivo indicando os defeitos 

ocasionados pelos vícios existentes nas mesmas; 

- utilizar, caso haja necessidades de reposição, após aprovação previa do respectivo 

orçamento pela Administração, materiais genuinamente originais, vedada a utilização de 

quaisquer componentes recondicionados, com a conseqüente devolução das peças/ 

componentes/ acessórios substituídos para a CONTRATANTE; 
 

– fornecer os orçamentos no prazo máximo de 2 ( dois) dias úteis, contados da solicitação do 

CONTRATANTE; 

 

– cobrar, mensalmente, o pagamento dos serviços prestados, emitindo, a respectiva nota 

fiscal/ fatura; 

XVI – manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, nos termos 

da Lei n. 8.666/ 93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

O objeto do contrato não poderá, no todo ou em parte, ser transferido a outrem , sem a prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHANTE E ATENDIMENTO 

 

A CONTRATANTE anotará, em livro próprio, a data e a hora da solicitação dos serviços de 

manutenção corretiva, bem assim a data e a hora de chegada do técnico. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mensalmente, por meio de depósito em 

conta – corrente bancária de CONTRATADA, até o 10 º (décimo) dia útil, a contar do 

recebimento da documentação de cobrança no protocolo administrativo da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

O documento de cobrança a que se refere o caput desta cláusula deverá ser apresentado 

pela CONTRATADA por meio de nota fiscal/fatura, quando da execução dos serviços de 

manutenção preventiva mensal. 

 

PARÀGRAFO SEGUNDO 

 

Havendo na emissão do documento de cobrança, ou inobservância do disposto nas cláusulas 

quinta e nona, o prazo estabelecido no caput desta cláusula passará  a ser contado a partir do 

dia em que a CONTRATADA sanar todas as pendências. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

Havendo atraso no prazo para pagamento dos serviços, conforme estipulado no caput desta 

cláusula, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA juros de mora de 0,03 % (três 

centésimo por cento) ao dia sobre o valor devido, até o dia da emissão de ordem 

bancária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

A despesa decorrente da aquisição objeto deste Tomada de Preços, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de PALMEIRA DO 

PIAUÍ,  nos  Projetos/Atividades:  04.122.0035.2002.0000  -  Manutenção  de  Veículos  do 
 

Gabinete; 04.122.0036.2007.000 – Manutenção da Secretaria de Administração e 

Planejameento; 12.361.0022.2011.000 – Manutenção da Secretaria de Educação; 

12.361.0022.2012.0000 – Manutenção do Transporte Escolar; 12.361.0022.2029.0000 – 

Manutenção das Aatividades junto so FUNDEB (40%); 10.301.0026.2038.0000 – 

Manutenção ddo Fundo Municipal de Saúde; 08.122.0036.2050.0000 – Manutenção da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 20.608.0017.2059.0000 – Manutenção da 

Sercretaria de Aagricultura e Meio Ambiente; 15.122.0005.2062.0000 – Manutenção da 

Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Públicos. Elemento de Despesa: 33.90-39 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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Fontes de Recursos: FPM, ISS, ICMS, F.M.A.S., FUS, ARRECADAÇÃO 

PRÓPRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇOES ADMINISTRATIVA 
 

Ocorrendo inadimplemento na prestação dos serviços objeto deste contrato, a 

CONTRATADA estará sujeita ás seguinte sanções: 

 

– Advertência; 

– Multa (que poderá ser recolhida na Tesouraria da Prefeitura Municipal de PALMEIRA 

DO PIAUÍ); 

de 0,1 % ( um décimo por cento) sobre o valor total estimado do contrato, limitado a 10 % 

( dez por cento), por dia de atrasado no prazo de execução dos serviços; 

de 1% ( um por cento) sobre o valor total estimado do contrato por infração a qualquer 

cláusula. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

Em caso de reincidência no inadimplemento na execução dos serviços, fica reservado à 

CONTRATANTE, nos termos da Lei n. 8.666/ 93, o direito de rescindir, unilateralmente o 

presente contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Este contrato poderá ser reincidido, ainda, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias do término pretendido pela parte interessada na rescisão, desde que haja 

conveniência para a Administração, reduzida a termo no processo de licitação, nos termos 

do artigo 79 da Lei n. 8.666/ 93 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA– DO FORO 

 

Fica eleito,com renuncia de qualquer outro, o foro da cidade de Cristino Castro - PI, para 

dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato. 
 

 
igual teor.

E firmam o presente instrumento,que vai assinado pelas partes em 2 (duas) via
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PALMEIRA DO PIAUÍ(PI), de de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 
 

João da Cruz Rosal da Luz 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

- PELA CONTRATANTE – 
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ANEXO - I 

 

 

LOTE 1 – SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ 

 

ORDEM VEÍCULO QUANT COMB. VALOR DA 

LAVAGEM 

VALOR DA 

BORRACHARIA 

1 MITSUBISHI L200 

TRITON 

1 DIESEL R$ 20,00 R$ 15,00 

2 CHEVROLET S10 1 DIESEL R$ 20,00 R$ 15,00 

3 FIAT TORO 1 DIESEL R$ 20,00 R$ 15,00 

4 FORD F-350 1 DIESEL R$ 25,00 R$ 15,00 

5 MOTONIVELADORA 

CATERPILAR 120 K 

1 DIESEL R$ 50,00 R$ 40,00 

6 PÁ CARREGADEIRA 1 DIESEL R$ 50,00 R$ 40,00 

7 RETROESCAVADEIRA 

JCB ZUCATELLI 

1 DIESEL R$ 40,00 R$ 40,00 

8 CAMINHÃO PIPA 

WOLKSVAGEN 

ATRON 27/29 

 DIESEL R$ 50,00 R$ 40,00 

9 CAÇAMBA IVECO 260 1 DISEL R$ 50,00 R$ 40,00 

10 ONIBUS VOLARRE 

4X4 ESCOLAR BUS 

1 DIESEL R$ 60,00 R$ 40,00 

11 ÔNIBUS 

WOLKSVAGEN 

WOLSKBUX 15.190 

2 DIESEL R$ 60,00 R$ 40,00 

12 ÔNIBUS VOLARE 2 DIESEL R$ 60,00 R$ 40,00 

13 FIAT STRADA 

ADVENTURE 

1 GASOLINA R$ 20,00 R$ 15,00 

14 WOLKSVAGEN 

AMAROK 

01 DIESEL R$ 20,00 R$ 15,00 

15 IVECO DAYLLI 01 DIESEL R$ 30,00 R$ 15,00 

16 FIAT UNO 02 GASOLINA R$ 20,00 R$ 20,00 
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ANEXO II 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 
Declaramos, para fins de comprovação junto à Prefeitura Municipal de PALMEIRA DO 

PIAUÍ-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 a de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

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

  , de de 2021. 
 

 

 
 

 

(razão social da empresa) 
 

 
 

(assinatura e n.º do R.G. do declarante 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 
         (nome)          ,CPF n.º residente à     (endereço completo)     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. 
 

  , de de 2021. 
 

 

 

 
 

 

(nome completo do declarante) 
 

 
 

(n.º do R.G. do declarante) 
 

 
 

(assinatura do declarante) 

 


