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TOMADA DE PREÇOS 004/2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 

 

EDITAL 

 

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

Comissão Permanente de Licitação, torna público e leva ao conhecimento das empresas 

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 01/02/2021, 

às 16:00h, na Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí (PI), na Praça Né Luz, 322 

Centro, Palmeira do Piauí (PI). 

 

As normas reguladoras do mencionado processo licitatório encontram-se afixados no 

Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ e suas 

cópias estão à disposição de quaisquer empresas que deseja obtê-las, gratuitamente, 

perante a Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PALMEIRA DO PIAUÍ.  

 

Integra está TOMADA DE PREÇO, independente de transcrição: 

 

Anexo I - Especificações dos Produtos   

Anexo II - Minuta de Contrato 

Anexo III - Declaração de que não Emprega Menores 

Anexo IV – Modelo de Carta Proposta 

 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Destina-se a presente Licitação à Aquisição de Passagens Terrestres discriminados no 

Anexo I, parte integrante deste Edital, independentemente de transcrição. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar da presente TOMADA DE PREÇO as empresas 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 suspensas ou 

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

do Piauí (PI). 
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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 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. Não poderão concorrer: 

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

II.  Pessoa Jurídica em regime de concordata; 

III. Pessoa jurídica 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 licitantes deverão apresentar na data, hora e local previsto no 

preâmbulo desta TOMADA DE PREÇO os documentos relacionados a seguir: (em 

envelope fechado). 

 

 

3.1. Documentos de Regularidade Fiscal 

 

I. 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. 

II. Cartão do CNPJ do licitante; 

III. Cópia do RG e CPF dos sócios; 
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IV. 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 

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

 

3.2. Documentos relativos a qualificação econômico-financeira: 

 

I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

acompanhando de DHP do Contador vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios; 

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

dias; 

III. 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; 

3.3. Documentos relativos a habilitação jurídica: 

 

I. 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. 

 

3.4. Documentos obrigados pela constituição: 

 

I. 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); 

 

3.5. Outros Documentos: 

 

I. Alvará. 

II. Certificado de Registro Cadastral 

III. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos 

termos do modelo constante do Anexo – IV 

 

3.6. Disposições Gerais 

 

I. As empresas recém constituídas deverão comprovar a exigência contida no item 

I 3.2, mediante apresentação do Balanço de Abertura. 
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II. Não serão aceitos “Protocolos de entrega” ou “Solicitação de Documentos” em 

substituição a documentos requeridos nesse edital e seus anexos. 

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

ou contrariar qualquer dispositivo desse edital.  

 

4 – PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02) 

 

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

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

a assinatura do seu representante legal, com indicação do conteúdo (proposta), no dia e 

hora fixados neste Edital, observando o seguinte: 

 

a) ser  impresso com clareza; 

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

c) especificar o material oferecido de forma clara, COM INDICAÇÃO DE 

MARCA; 

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 prazo de entrega imediata após a solicitação da Prefeitura a 

contar da assinatura do Contrato; 

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 

material(is) a ser(em) fornecido(s), bem como, o custo de transporte a ser 

utilizado em razão da entrega, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal 

operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

Empresa 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. 
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                                           TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. 

                                           EMPRESA:______________________________ 

                                           ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) 

 

                                      b) Envelope contendo a Proposta Comercial 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA      DO       

PIAUÍ 

                                           TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. 

                                           EMPRESA:_______________________________ 

                                           ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL). 

 

 

 

 

 

5 – DA REUNIÃO 

 

 As empresas licitantes, no dia, hora e local fixado nesta TOMADA DE PREÇO, 

deverão entregar sua Documentação e Proposta de Preços em envelopes distintos e 

fechados. 

5.1. É vedada, após o recebimento dos envelopes, a inclusão de informações ou 

documentos que deveriam constar originariamente nos mesmos. 

5.2. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 

para recebimentos dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

5.3. Abertos os envelopes contendo a documentação, esta será conferida e rubricada 

pelos membros da Comissão e pelos licitantes ou por delegados designados para tal fim. 

5.4. Da(s) reunião(ões) para recebimento e abertura dos documentos da habilitação e 

abertura das propostas será(ão) lavrada(s) Ata(s) circunstanciada(s), na(s) qual(is) serão 

consignadas todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as 

reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessarem 

ao julgamento da licitação, que serão  assinadas pela Comissão e por todos os licitantes 

presentes. 

5.5. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 

reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

marcando, posteriormente, nova data e horário em que será apresentado o resultado da 

habilitação, procedendo a publicação no Quadro de Avisos desta Prefeitura. 

5.6. Ocorrendo interrupções, os envelopes contendo as propostas de preços serão 

acondicionados em envelope, lacrado e rubricado pelos membros e licitantes presentes, 

ficando sob a guarda da CPL. 

5.7. Concluída a fase de habilitação e, desde que não exista qualquer impugnação ou 

recurso pendente de julgamento, bem como, se todos os licitantes participantes, 

manifestarem desistência expressa, de interpor recurso, intenção esta que deverá constar 

da Ata a ser lavrada e assinada por todos os representantes legais, proceder-se-á a 
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imediata abertura das propostas dos licitantes habilitados, sendo as mesmas rubricadas, 

por todos os credenciados e membros da Comissão. 

5.8.Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos 

mesmos o prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação da nova documentação, 

escoimada das causas que geraram a inabilitação. 

 

6 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1. Somente as licitantes habilitadas passarão à próxima fase, ou seja, a de abertura das 

propostas. 

6.2. Serão devolvidos às licitantes inabilitadas, os envelopes de Proposta de Preços 

fechados, mediante recibo, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

6.3. Todas as propostas serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das 

licitantes presentes suspendendo-se a reunião a fim de que a Comissão Permanente de 

Licitação tenha melhores condições de analisar as propostas de preços. 

 6.4. É vedada a retirada das propostas após abertura dos envelopes a elas 

correspondentes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

6.5. No julgamento das propostas, atendidos todos os requisitos prescritos no item 4 – 

PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02), desse Tomada de Preço, levar-se-á 

em conta o menor preço unitário. 

6.6. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a classificação se fará por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo que o 

não comparecimento de qualquer licitante à reunião marcada para o sorteio não 

impedirá que ela se realize. 

6.7. Não poderá ser alterado o teor da proposta oferecida, seja quanto a preço, prazo ou 

qualquer outra condição. 

6.8. Será desclassificada a proposta que: 

I. omitir ou descumprir qualquer das exigências estabelecidas nesta TOMADA 

DE PREÇO e seus Anexos, ou contiverem qualquer oferta de vantagem não 

prevista, inclusive financiamentos subsidiados ou fundo perdido, preço ou 

vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes; 

II. consignar descontos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda 

que não se tenha estabelecido limite mínimo;  

III. conter preços excessivos ao de mercado.  

6.9.  Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total de cada item ou entre o 

valor em algarismos e o valor por extenso, prevalecerá, na primeira hipótese, o preço 

unitário e na segunda, o valor por extenso, vedado à fixação de preços mínimos, 

critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. 

6.10. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, 

escoimadas exclusivamente das causas que geraram a desclassificação. 
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6.11. O resultado do julgamento será afixado no QUADRO DE AVISOS desta 

Prefeitura e o aviso desse resultado publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

6.12. A deliberação da Comissão Permanente de Licitação ficará sujeita à homologação 

do Prefeito Municipal, que poderá revogar total ou parcial à presente TOMADA DE 

PREÇO, por interesse público e anulá-la por ilegalidade de ofício ou mediante 

provocação de terceiro, não cabendo ao licitante direito a indenização, exceto quanto ao 

disposto no art. 59 da Lei 8.666/93. 

 

7. DOS RECURSOS 
 

    7.1. Das decisões proferidas pela Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, 

decorrentes da presente Licitação, caberá recurso por escrito à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme 

preceitua o Parágrafo 6º do Art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

 

 7.1.1. Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão Permanente 

de Licitação, quando da habilitação ou inabilitação dos Licitantes, assim como do 

julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 

demais recursos, conforme disposto no Art. 109, das Lei de Licitações. 

 

  7.1.2. Interpostos os recursos, o fato será comunicado aos demais Licitantes que 

poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois dias úteis). 

 

8. DAS PENALIDADES 

 

    8.1. Independentemente das sanções administrativas, civis e penais previstas na Lei nº 

8.666/93, serão aplicadas as seguintes multas: 

 

8.1.1. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato dentro de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de convocação, acarretará multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor original de compra. 

       8.1.2. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência, às seguintes 

multas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal: 

   

    8.1.2.1. 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor 

do fornecimento atrasado, até 30 (trinta) dias;  e 

 

  8.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre os valores dos fornecimentos 

contratados e rescisão do contrato, a critério da Contratante, em caso de atrasos 

superiores a 30 (trinta) dias. 

 

  8.1.2.3. Nos casos de inadimplência, a contratada, após observadas as 
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sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, as quais serão aplicadas de forma 

gradativa, poderá suspensa, pelo prazo de 01 (um) ano, o seu direito de licitar e 

contratar com a Prefeitura Municipal de Palmeira  do Piauí. 

   8.1.2.4. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o 

MUNICÍPIO à Contratada que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item 

anterior. 

 

9. DA FONTE DE RECURSOS 

 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso: 

FPM/ISS/ICMS/FUS/FMAS e ARRECADAÇÃO PRÓPRIA: Projeto/Atividade: 

08 122 0036 2050 0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

10 301 0026 2038 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elemento de despesa 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 

 

DAS INFORMAÇÕES 

10.1. Os trabalhos da reunião para recebimento dos documentos e propostas 

obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens abaixo: 

10.1.1. Na presença das proponentes e demais pessoas interessadas, a Comissão 

receberá os invólucros devidamente fechados, contendo os documentos e propostas; 

10.1.2. Cada licitante far-se-á representar, na sessão de entrega e recebimento dos 

documentos e propostas, por não mais de 02 (duas) pessoas, em que uma delas, pelo 

menos, detenha poderes legais de representação da Proponente. A representatividade 

será comprovada na sessão, mediante a apresentação de procuração pública ou 

particular, no caso de o representante não ser qualificado no Contrato ou Estatuto 

Social; 

10.1.3. Recebidos os Envelopes “A” – DOCUMENTAÇÃO, “B” – PROPOSTA 

COMERCIAL, proceder-se-á à abertura, primeiramente, dos Envelopes “A”, 

conferindo-se seus documentos na forma exigida pelo Edital, para, em seguida, serem 

rubricados pela Comissão e pelos representantes das Licitantes; 

10.1.4. A Comissão poderá, a seu exclusivo critério, desde que por motivo justo e de 

interesse da administração, proclamar na mesma reunião o resultado da habilitação, ou 

convocar outra reunião para tal fim, promover diligências ou praticar todo e qualquer 

atos necessários ao bom e fiel andamento do certame cientificando de tudo às 

Licitantes; 

10.1.5. Concluída a apreciação dos documentos apresentados, a Comissão de Licitação 

comunicará a cada empresa interessada a sua habilitação ou não habilitação. Podendo 

continuar a concorrer ou não na mesma sessão, ou serem fixados novas data e horário 
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para abertura do Envelope “B” (proposta comercial), desde que decorrido prazos de 

recursos ou renúncia expressa dos licitantes. 

10.1.6. Os membros da Comissão e os representantes das Licitantes, após análise, 

rubricarão todas as folhas das propostas apresentadas; 

10.1.7. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às 

propostas, depois de apresentadas; 

10.1.8. Após a abertura dos envelopes das Licitantes, o seu exame e o desenrolar de 

todos os atos, será lavrada ata circunstanciada dessa sessão, a qual será assinada pela 

Comissão e pelos representantes das Licitantes; 

10.1.9. Após a entrega dos invólucros contendo a documentação de Habilitação e as 

Propostas, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento. 

11. DA ENTREGA 

11.1.1. O fornecimento de passagens terrestres será de acordo com a necessidade de 

consumo da Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí, através de requisições 

devidamente autorizadas.  

12. DO PAGAMENTO 

12.1.1. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal, 

em 2 (duas) vias correspondentes ao objeto da licitação, em moeda corrente. 

12.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 

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

ou inadimplência contratual. 

12.1.3. Não haverá reajuste. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1.1. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela CPL, com base nas 

condições e princípios dos instrumentos legais já mencionados; 

13.1.2. A participação na presente Licitação implica a aceitação integral e irretratável 

das normas contidas neste Edital, bem como a observância dos preceitos legais em 

vigor; 

13.1.3. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão 

atendidos pela CPL através do Fone (89) 35681302. 
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13.1.4. É facultada à CPL, em qualquer fase da Licitação, promover diligências 

destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme faculta o § 3º do art. 43, 

vedando-se, no entanto, inclusão posterior de qualquer documento que deveriam constar 

originariamente da proposta. 

13.1.5. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta Licitação, fica 

eleito o Foro da Comarca de Palmeira do Piauí, Estado do Piauí. 

 

 

 

Palmeira do Piauí, 06 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Clemilda Araújo Pinheiro 

Presidente da CPL 
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ANEXO I 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

 

 

LOTE I - Aquisição de Passagens Terrestres  

 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR. UNT. VLR. TOTAL 

01 Passagens de Cristino 

Castro Para Teresina. 

Unid  450 R$ 128,00 R$ 57.600,00 

02 Passagens de Teresina Para 

Cristino Castro 

Unid 450 R$ 128,00 R$ 57.600,00 

 

 

 

 

  

 

 

Palmeira do Piauí (PI), 06 de janeiro de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Clemilda Araújo Pinheiro 

Presidente da CPL 
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CONTRATO Nº _____/2021  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº ...../2021 

 

 

Contrato que entre se celebram a Prefeitura 

Municipal de Palmeira do Piauí e a Empresa 

______________________________________________

______________________________________________

________. 

 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PALMEIRA DO PIAUI - PI (PI), inscrita no CNPJ: sob o nº 06.554.372/0001-46, 

com sede na Praça Né Luz 322, Bairro centro, nesta Cidade, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal JOÃO DA CRUZ 

ROSAL DE LUZ, e, de outro lado, a empresa -----------------------------------------------., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº -----------------------------------------------, com sede na -----

--------------------------------- nº ------------, na Cidade de ------------------------, estado -----

------------, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustada a celebração 

do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

O presente contrato tem como objeto o Fornecimento de Passagens Terrestres, a qual 

a CONTRATADA se compromete a executar conforme estabelecido neste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS: 

 

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, ao estipulado neste Contrato, 

bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, os quais, 

independente de transcrição, integram este Contrato: 

Proposta de execução dos serviços e quadro de discriminações orçamentárias, 

apresentadas pela empresa CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA TECEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se 

compromete a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta deste instrumento, 

desde que preenchidas as formalidades previstas na Subcláusula Primeira; 
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b) designar um profissional para, na qualidade de executor, acompanhar o recebimento  

do objeto deste Contrato, e  

c) comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema 

no funcionamento dos materiais. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, o 

orçamento apresentado pela CONTRATANTE e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA; 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

c) Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do 

objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, 

incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas 

previdenciários e securitários de seu pessoal; 

d) Utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação 

trabalhista, previdenciária e securitária regular; 

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 

CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência; 

f) Não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

g) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA: 

 

O presente Contrato vigorará da sua assinatura até 31/12/2021. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO: 

 

O valor total do objeto do presente Contrato é de R$ --------------------------------------- (--

------------------------------------------------------------------). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE: 

 

8.1 O preço do objeto a ser fornecido não sofrerá reajustes. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO: 

9.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA, em moeda nacional. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 

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

mailto:pmpalmeiradopi@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 

e-mail: pmpalmeiradopi@gmail.com 

Tel. (89) 3568 1302 
 
 

                                                                

ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos necessários ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta 

das Fontes de Recursos: FMS/FMAS/FPM/ ICMS e ARRECADAÇÃO PRÓPRIA: 

Projeto/Atividade: 08 122 0036 2050 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Assistência Social/ 10 301 0026 2038 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - 

categoria:  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 

I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho; 

II – suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE pelo prazo de 01 (um) ano; 

III – 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; 

11.2 Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

serão aplicadas as seguintes multas: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do serviço atrasado, 

aplicável até 30 (trinta) dias; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, 

esta última a critério da CONTRATANTE, em caso de atrasos superiores a 30 

(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 

 

Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 

da Lei nº 8.666/93. 

Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 

CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO: 

 

A CONTRATANTE designará servidor para acompanhar a execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO: 
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A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, 

em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: 

  

Fica eleito o foro de Cristino Castro (PI), para dirimir quaisquer dúvidas na 

aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e 

contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será 

assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as 

necessárias cópias que terão o mesmo valor do original. 

 

 

PALMEIRA DO PIAUI - PI (PI), ____ de ___________  de 2021. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUI - PI 

JOÃO DA CRUZ ROSAL DA LUZ  

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

  

-----------------------------------------------. 

CONTRATADO 

 

_______________________________________RG ___________________________ 

TESTEMUNHA 

  _____________________________________RG ___________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO III 

 

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. 

 

__________________, _____ de _________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

(razão social da empresa) 

 

___________________________________ 

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

 

MODELO DE 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 PREÇO Nº 004/2021  

 

OBJETO: 

Aquisição de Passagens Terrestres 
 

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. 

 

Atenciosamente, 

Nome: 

 

Cargo: 
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