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 EDITAL 

PUBLICAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇO nº 003/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 005/2017 
 
 
O MUNICÍPIO DE ITAUEIRA-PI, com sede na Av. Getúlio Vargas, 303, Centro, nesta Cidade, 
inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.554.091/0001-93, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria Municipal de Administração, nomeada pela Portaria n° 031/2017, de 03 
de janeiro de 2017, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Itaueira – PI, torna 
público, para conhecimento dos interessados atuantes no ramo do objeto, a realização do 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço global por 
lote, com reunião para o recebimento do envelope contendo as  propostas financeiras marcada 
para às 10:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2017, na sala de reuniões da CPL na sede da 
Prefeitura. 
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da Administração, que 
impeça a realização desta licitação, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no 
mesmo local e horário indicado nesta Tomada de Preço. 
 
Faz parte integrante desse Edital de Tomada de Preço Nº 003/2017 os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I – Planilha Orçamentaria(Descrição do Objeto);  
b) Anexo II – Minuta do Contrato; 
c) Anexo IIII- Declaração de que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, 

participação e contratação;  
d) Anexo IV- Declaração de que desconhece sob as penas da lei existência de fato ou motivo 

superveniente quanto à sua habilitação.  
e) Anexo V- Declaração do proponente de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, 

da Constituição Federal com Certidão Negativa de Infrações à Legislação de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

f) Anexo VI- Comprovante de recebimento de edital referente à Tomada de Preço em 
referencia.  

g) Anexo VII- Declaração de enquadramento de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte(EPP);  

 
01. - DO OBJETO  
 
01.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública urbana para 

o Município de Itaueira-PI. 
 

02. – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO 
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Habilitação Jurídica 
 
02.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
02.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
02.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
02.4 - Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC que impeça a sua 
habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea 
por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com 
a Prefeitura, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo II 
e III), acompanhada das certidão negativa de débito salarial, certidão negativa de infrações 
trabalhistas e certidão negativa de infrações trabalhistas à legislação de proteção à criança e ao 
adolescente, emitidas pela Delegacia Regional do Trabalho onde se situe a pessoa jurídica. 
 
Regularidade Fiscal 
 
02.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
02.6 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual; 
02.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda 
Federal deverá ser acompanhada da Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, com validade em 
vigor; 
02.8 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência 
Social - (CND), com validade em vigor; 
02.9 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 
02.10 - Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT; 
02.11 - Alvará de funcionamento em plena validade. 
 

a) A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso 
as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CPL convenciona o 
prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao 
antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 

b) Caso a certidão expedida seja POSITIVA, a Certidão Positiva com efeito de negativo 
deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo nos termos do art. 206 do 
CTN, ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio 
emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, foi 
garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de 
bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das 
propostas. 

 
Relativamente à Situação Econômico - Financeira:  
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2.12 - Comprovante do capital mínimo equivalente a 10% do valor estimado da contratação,  
relativamente à data da apresentação da proposta; 
2.13 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da 
Licitante, em data não superior a 90 dias da data marcada para abertura da licitação. 
 
03 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
03.1 - Poderão participar deste certame quaisquer interessados que, estiverem habilitados  com 
as condições exigidas até o terceiro dia util a data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, tudo com fulcro no Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; 
03.2 - O credenciamento para participar da presente licitação provar-se-á por meio de 
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 
acompanhado da documentação pessoal do outorgado. 
03.3 - O Subscritor da proposta, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
03.4 - Em sendo o subscritor da proposta, preposto, ou representante de qualquer natureza, 

deverá constar na procuração mencionada no item 03.2, poderes especiais para este fim; 
03.5 - Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

a) Empresas reunidas em CONSÓRCIOS ou unidas por vinculação semelhante; 
b) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 
c) Empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 
contratar com qualquer Órgão da Administração Pública; 

d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

e) Empresas ou pessoas detentoras de qualquer impedimento legal de contratar com a 
Administração Pública.  

03.6 - Independente de declaração expressa, a simples participação dos(as) interessados(as) 
nesta licitação implica na aceitação plena por parte dos(as) proponente(s) dos termos desta 
Tomada de Preço, bem como de toda legislação federal e estadual e municipal pertinente as 
contratações públicas decaindo do direito de impugnar os seus termos a empresa que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder à reunião de abertura dos envelopes. 
 
03.7 - Só Poderão participar da licitação as empresas ou licitantes cadastrados que tiverem 

especialidade correspondente ou manifestem seu interesse com antecedência de até 
03(três) dias uteis da apresentação das propostas. Toda a documentação deverá ser 
entregue devidamente assinada pelo titular da empresa e reconhecido em cartório. Para 
retirada do Edital e seus anexos será paga uma taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), para 
cobrir despesas de confecção, depositada na Conta Corrente 4325-7, Agência 3631-5 no 
Banco do Brasil – Prefeitura Municipal de Itaueira-PI, Conta Movimento, até 03 (dias) uteis 
antes da abertura do certame no horário das 08:00 as 12:00 horas. 

 
04.  DO PREPOSTO 
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04.1 - A licitante que, na reunião para a entrega da proposta de preço, for representada por 
preposto, este deve apresentar-se com o competente instrumento procuratório público ou 
particular, munido de sua cédula de identidade para identificação. 
04.2 - O preposto que se apresentar com procuração particular deve comprovar, expressamente, 
que o seu outorgante tem competência para a outorga. 
04.3 - Na hipótese de o preposto não apresentar ou haver incorreção do instrumento 
procuratório, será inabilitado a licitante. 
 
05. DO ENVELOPE 
 
05.1 - As licitantes deverão entregar no dia, hora e local definido no preâmbulo desta Tomada de 
Preço, à Comissão Permanente de Licitação, as propostas financeiras em envelope, opaco e 
indevassáveis fechados com cola ou lacre, contendo na sua parte exterior os seguintes dizeres: 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMI 
EMPRESA: ______________ 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 
DATA E HORA: 02/02/2017 às 10:00 hs 

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 
06.  PROPOSTA DE PREÇOS 
 
06.1 - Dentro do envelope, os licitantes interessados deverão apresentar a proposta de preços; 
 
06.2 – A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação, ser apresentada em 
papel timbrado da empresa licitante, datilografada ou editorada por computador, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricadas as demais, nela consignando: 
 

a) Horário e dia da realização desta Tomada de Preço; 
b) Deverão constar na proposta as especificações como pede o anexo I; 
c) Preço global por lote, devendo nos valores estarem incluídos impostos, encargos 

trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais decorrentes da venda ou prestação do 
serviço, nos termos do Art. 71 da lei 8.666/93; 

d) Valor expresso em algarismo e por extenso em moeda nacional, com a utilização de 
apenas duas casas decimais após a vírgula, sob pena de arredondamento para mais, 
proposto para o objeto ora licitado. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da sua apresentação. 
f) Caso a proposta seja omissa quanto ao prazo de validade, prevalecerá o estabelecido na 

letra "e". 
 

06.3 – A empresa que entregar a proposta de preços sem as especificações acima será 
desabilitada do referido certame. 
 
07.  - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
07.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências desta Tomada de 
Preço (art. 48, I, da Lei nº 8.666/93). 
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08 - DOS PROCEDIMENTOS 
 
08.1 No horário, dia e local designados no preâmbulo desta Tomada de Preço, na presença das 
licitantes e daqueles que pretendam assistir ao ato, a Comissão de Licitação procederá da 
seguinte maneira: 
 

a) Procuração (para não sócio ou não proprietário da empresa licitante); 
b) Receberá o envelope contendo as propostas de preços das licitantes, devidamente 

fechado com cola ou lacre; 
c) Devolverá aos participantes inabilitados o envelope contendo suas respectivas propostas, 

caso não tenha havido recurso ou após sua denegação (inciso II do art. 43 da Lei nº 
8.666/93); 

d) Somente abrirá os envelopes das propostas de preços as licitantes qualificadas 
previamente a presente licitação incontinente à conclusão da fase qualificatória se todas 
as licitantes qualificadas e desclassificadas manifestarem, expressamente, desinteresse 
em interpor recursos (inciso II do art. 43 da Lei nº 8.666/93); 

e) Manterá sob sua guarda os envelopes das propostas de preços – até o término do 
período recursal previsto na alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei nº8. 666/93, se 
licitantes qualificados e desclassificados manifestarem, expressamente, interesse em 
interpor recursos e/ou após o julgamento dos recursos interposto; 

f) Verificará se as propostas apresentadas atendem às exigências e desclassificará aquelas 
que não satisfaçam às condições previstas nesta Tomada de Preço, quando do seu 
julgamento (art.48, da Lei nº 8.666/93); 

g) Rubricará a documentação e as propostas recebidas, as oferecerá às licitantes 
qualificadas presentes ao ato para examiná-las e rubricá-las também, em suas 
respectivas fases; 

h) Registrará em ata eventuais impugnações apresentadas; 
i) Lavrará ata de abertura e encerramento da reunião de cada fase desta licitação; 
j) Não receberão, em nenhuma hipótese, documentos e propostas fora do prazo e forma 

prevista nesta Tomada de Preço para sua apresentação; 
k) Não receberá, depois da hora designada para este ato e de declarada iniciada a sessão 

pública, documentos e propostas de nenhuma licitante retardatária. 
 
 
 
09.  DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
09.1 - As propostas serão julgadas na mesma data e hora estabelecido no preâmbulo desta 
tomada de preço. 
09.2 - O julgamento das propostas apresentadas será efetuado pela Comissão Permanente de 
Licitação e em cuja escolha prevalecerá o critério previsto no preâmbulo desta Tomada de 
Preço, considerando as exigências e especificações estabelecidas nesse edital.  
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1 O julgamento das propostas apresentadas será isolado e atribuído o primeiro lugar a 
licitante que apresentar o menor preço global por lote dentre as licitantes, desde que estes 
estejam compatíveis com os praticados no mercado. 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Getulio Vargas, 303, Centro. C.N.P. J sob o Nº 06.554.091/0001-93                               6 
CEP: 64.820-000 
Fone / FAX: (0xx89) 3559-1618 
 

 

10.2 Como esta licitação é do tipo menor preço global por lote, será classificada a proposta mais 
vantajosa, dentre seus ofertantes e desde que o objeto ofertado esteja de acordo com as 
especificações exigidas nesta Tomada de Preço. 
 
10.3 Concluído o julgamento do processo, o resultado classificatório das propostas apresentadas 
será submetido ao conhecimento, à homologação e adjudicação do Senhor Prefeito Municipal, 
que encaminhará ao setor competente para emissão da(s) ordem (ns) de fornecimento e para 
providenciar o Empenho em nome da licitante vencedora. 
 
10.4 - EMPATE  
 
10.4.1 - Em caso de empate de preços entre duas ou mais licitantes, o desempate far-se-á por 
sorteio em sessão pública específica previsto no parágrafo 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.5 - OFERTA NÃO CONSIDERADA 
 
10.5.1 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de 
Preço, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes (§ 2º, do art. 44, da 
Lei nº 8.666/93), ou de valor zero. 
 
10.5.2 – Não será considerado a cotação de item em quantidades inferiores as previstas nesta 
Tomada de Preço.  
 
11 – DO SEGUNDO COLOCADO 
 
11.1 - Caso a licitante vencedora não cumpra a proposta referente ao objeto licitado por esta 
Tomada de Preço na data determinada pela Comissão, poderá ser chamado a fazê-lo a 
participante mais próxima na ordem de classificação, pelo mesmo valor daquela, por cuja 
ocorrência sujeita-se a firma faltosa às penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 - O objeto desta Tomada de Preço será adjudicado a uma única empresa, observada a 
ordem de classificação prevista no item 10 da presente Tomada de Preço.  
 
13 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
13.1 - A Comissão Permanente de Licitação – CPL convocará oficialmente o licitante vencedor, 
durante a validade da sua proposta, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o 
contrato, cuja minuta constitui o ANEXO I desta Tomada de Preço, reiterando o aceite a todas as 
condições aqui previstas ou apresentar justificativa da desistência, para analise da CPL, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
13.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 
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13.3 - É facultado ao Presidente da CPL, quando o convocado não assinar o instrumento de 
contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a 
ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, podendo, inclusive, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, conforme item n° 11, desta 
Tomada de Preço, ou revogar esta Tomada de Preço, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.4 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CPL, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
14 - REAJUSTE DE PREÇOS 
 
14.1 - O reajuste do preço somente se dará, se necessário em virtude de modificação do valor 
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Nos limites 
permitidos pela Lei 8.666/93; 
14.2 - Verificado algum dos casos previstos na  alínea  “d” II, do Art. 65 da Lei federal 8.666/93, 
será passível a recomposição dos preços a fim manter o equilíbrio econômico financeiro do 
Contrato. 
 
15 - DA ENTREGA 
 
15.1 - O licitante vencedor do certame, comprometem-se a fornecer os serviços que lhe(s) 
for(em) adjudicado(s), na medida em que lhe for solicitado pela Secretaria de Administração. 
15.2 - O recebimento será provisório, para conferencia quanto à quantidade, qualidade e 
atendimento das demais normas desta Tomada de Preço, no material entregue, e após esta 
verificação e aprovação será definitivo 
15.3. Comprovados eventuais defeitos ou incorreções nos materiais entregues, a licitante 
vencedora se compromete a substituí-los, sem qualquer custo adicional à Administração. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1 - DA CONTRATANTE 
 
16.1.1 - A CONTRATANTE se obriga efetuar o pagamento à CONTRATADA após a entrega da 
parcela do material licitado. 
16.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA; 
16.1.3 Exercer rigoroso controle de qualidade e quantidade dos materiais entregues. 
 
16.2 - DA CONTRATADA 
 
16.2.1 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
16.2.2 Cumprir as obrigações financeiras e fiscais decorrentes da execução do objeto desta 
licitação; 
16.2.3 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de qualificação, 
comprovadas no processo licitatório. 
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17. DO PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento será efetuado após a entrega no protocolo da Prefeitura Municipal de Itaueira 
(PI) a nota fiscal referente a parcela do material entregue, no prazo de 30 (trinta) dias. 
  
18. FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
 
18.1 – As despesas decorrentes desta licitação serão atendidas com recursos do Orçamento 
Municipal para o Exercício 2017. 
 
19 - ACRÉSCIMO OU SUSPENSÃO 
 
19.1 A Secretaria Municipal de Administração, reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o 
valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 
1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, às licitantes, direito a qualquer 
indenização. 
 
20 - DA IMPUGNAÇÃO EDITALÍCIA 
 
20.1 A qualquer cidadão ou interessado é facultado o direito de impugnar expressa e 
justificadamente a presente Tomada de Preço até 05 (cinco) e 02 (dois) dias úteis, 
respectivamente, que antecederem à abertura dos envelopes das propostas de preços, por 
irregularidade na aplicação na Lei pertinente, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do art. 41, da 
Lei nº 8.666/93; 
20.2. Fica assegurado ao Secretário Municipal de Administração o direito de, no interesse da 
administração: 
a) Adiar a data da realização da presente licitação, dando conhecimento aos interessados, 
através da fixação no quadro de aviso da Prefeitura, e às firmas interessadas; 
b) Alterar as condições desta Tomada de Preço, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta Tomada de Preço, desde de que fixe o novo prazo para apresentação das 
propostas; 
c) Anular, revogar, no todo ou em parte a presente licitação, dando ciência aos interessados 
mediante fixação de comunicado no quadro de avisos da Prefeitura, e informando aos licitantes 
interessados, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
fundamentadas conforme prescrição contida no art. 49, da Lei 8.666/93. 
  
21 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
21.1 - A interposição, o processamento e o julgamento de recursos administrativos em qualquer 
fase do procedimento licitatório reger-se-ão pelo art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1 – Os licitantes são total e expressamente responsáveis pelos custos, fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos por eles apresentados em qualquer fase da 
licitação, assumindo a responsabilidade civil e criminal por eventual apuração; 
22.2 – A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
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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 em 
qualquer de suas fases. 
22.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Itaueira-PI. 
22.4 - O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes, via e-mail ou fax ou qualquer 
outro meio de comunicação capaz de promover a confirmação do recebimento da informação, 
para efeitos da contagem do prazo recursal. 
22.5 - Quando todos os licitantes forem desclassificados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, serão convocadas todas as participantes para, no prazo de três dias úteis, 
apresentarem nova documentação ou outras propostas escoimadas das causas que motivaram 
a inabilitação ou desclassificação, nos termos do §3º, do art. 48, da Lei nº 8.666/93. Neste caso, 
o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da 
nova data de abertura, nos termos do Edital. 
 
 
 
 
23 - ESCLARECIMENTOS 
 
23.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre a presente Tomada de Preço poderá ser obtido da 
Comissão, diariamente, nos dias úteis das 8:00 às 12:00 horas, no endereço indicado no 
preâmbulo desta Tomada de Preço, cuja interessada deverá deixar por escrito que obteve os 
esclarecimentos pretendidos ou através do FONE – 089 –  3559-1618, nos mesmos dias e 
horários.  
 
24 - DOS CASOS OMISSOS 
 
24.1 - Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93 
e demais legislação vigente, submetendo-se a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAUEIRA, aqueles considerados de natureza jurídica relevante. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1 - A presente Tomada de Preço se processa em obediência à Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. o Edital a que se encontra vinculado poderá ser retirado na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Itaueira – PI, localizado na 
Av. Getulio Vargas, 303, centro, no horário de 8:00h às 12:00h, até 3 dias uteis antes da 
apresentação das propostas. 

 
 

Itaueira - PI, 13 de Janeiro de 2017. 
 

Lucas Santos Rodrigues 
Presidente da CPL 
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ANEXO II 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Termo de Contrato que entre si celebram a 
MUNICÍPIO DE ITAUEIRA - PI e a empresa 
___________________________     conforme 
as disposições seguintes: 

   
  
 Aos ___(____) dias do mês de ___(____) do ano de ____, nesta Cidade de ITAUEIRA, Estado 
do Piauí, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA, ESTADO DO PIAUÍ, 
doravante chamada CONTRATANTE, inscrita no CGC sob nº 06.554.091/0001-93, estabelecida 
na Av. Getulio Vargas, 303, Centro, nesta ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Quirino 
de Alencar Avelino e, de outra lado, a empresa   (Razão social), com sede em (xxx), na Rua 
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), e no 
Cadastro Estadual sob o nº (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-gerente (xxx), 
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), 
residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado 
(xxx).,  doravante chamado abreviadamente CONTRATADA; tendo em vista a homologação, 
pela CONTRATANTE, da Tomada de Preço Nº ___/_____ conforme  Processo Administrativo nº 
___/____, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte 
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição e em conformidade com as 
normas da Lei nº 8.666, de 22/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 
08/06/94, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
DO OBJETO: 
  
CLAUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza 
pública urbana para o Município de Itaueira-PI. 
 
DO PREÇO: 
  
CLAUSULA SEGUNDA: Pela prestação do serviço de fornecimento e aquisição do material 
contratado será pago o valor de R$___________________________, da seguinte 
forma:________________________________________________________________________
______________. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
CLAUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado pela Tesouraria, órgão vinculado à 
Secretaria de Finanças, mediante protocolo de nota fiscal, respondendo seu titular pelos 
pagamentos efetuados de forma irregular; 
 

CLAUSULA QUARTA: Para que a representante receba pelo proprietário do objeto licitado, o 
mesmo deverá apresentar termo procuratório dando poderes para tanto, em original ou em cópia 
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autenticada para permanência na Prefeitura, reservando à administração pública o direito de 
consulta quanto ao conteúdo do termo procuratório; 
 

DO PRAZO DE VALIDADE 
  
CLAUSULA QUINTA: O Contrato vigorará até dia 31 de Dezembro de 2017, contados a partir 
da data da sua assinatura podendo ser prorrogado, desde que haja conveniência administrativa.   
 

CLÁUSULA SEXTA: Compete à CONTRATADA: 
 

a) Fornecer o material contratado com a melhor técnica e zelo profissional, utilizando-se de 
equipamento adequado e pessoal qualificado e capacitado para o transporte e armazenamento 
dos mesmos.  
b) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
c) Manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela 
CONTRATANTE, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário; 
d) Fornecer números telefônicos e/ou outros meios para contato da CONTRATANTE, com o 
preposto, mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra 
para a CONTRATANTE;  
e) A CONTRATADA é responsável pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciários, 
fiscais, com transporte, alimentação dos funcionários e demais encargos comerciais, resultantes 
da execução deste contrato, não tendo os seus empregados qualquer vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE; 
f) Comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das 
obrigações previstas na alínea “e”, como condição para o pagamento das faturas; 
g) A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega do 
material. 
i) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE, ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte do CONTRATANTE.  
j) A CONTRATADA esta obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 
supressões determinadas pelo CONTRATANTE, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
adjudicado, na forma do § 1º, do artigo 65, da Lei 8.66693. 
 
DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A execução do objeto do contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE, 
por sua Gerência competente, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
contrato fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º 
8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo que para tanto lhe for assinado. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
 
CLÁUSULA OITAVA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do 
Orçamento Municipal para o Exercício 2017. 
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DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA NONA: No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE 
poderá garantida a defesa prévia, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta 
cometida, aplicar as seguintes sanções: 
 

I- advertência; 
II- multa no percentual de até 10 % (dez por cento) do valor mensal do 
contrato; 
III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou 
até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
§ 1° - As sansões previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.  
§ 2° O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
§3° - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as 
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprovados, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e desde que formuladas 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência. 
§ 4° - A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação Administrativa, notificação 
ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 
causa. 
§ 5°- As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções 
civis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 
§6°- Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao 
prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração e Finanças. 
 

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão 
com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto 
nos artigos 77 e 78 a 80 da Lei 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA 
declara reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente 
contrato todas as prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 
8.666/93, o que, também a CONTRATADA declara reconhecer. 
 

DOS CASOS OMISSOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas 
deste Instrumento ou do convite serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
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contidas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, demais 
regulamentos complementando suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado.  
 

DOS ANEXOS 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que 
não lhe contrariar expressamente, o Processo Licitatório nº ___/____ - modalidade Tomada 
de Preço nº ___/____, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal, por despacho datado 
de.............., e, em especial, a proposta de preço da CONTRATADA, ao qual está plenamente 
vinculado.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Itaueira - PI com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste contrato. 
   

 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, firmando-o em 
quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e que este 
assinam. 

 
 

Itaeuira(PI)___ de _________ de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________                  _____________________________ 
   Quirino de Alencar Avelino 
          Prefeito Municipal                                                 Contratado(a) 
              
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 ______________________________           _________________________________       
CPF:                                                                CPF:                   
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO.  
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA(PI)  
 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2017 
 
 
Em atendimento determinação do Edital, declaramos que não existem fatos impeditivos quanto a 
habilitação, participação e contratação com a Prefeitura Municipal de ITAUEIRA(PI), 
comprometendo-nos a manter-nos nessa condição até o término da contratação.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
 
 
 
 
Local e data.  
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal   
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTÊNCIA DE FATO OU 
MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO À SUA HABILITAÇÃO.  
 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA(PI)  
 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2017 
 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da 
Lei, existência de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitação no presente certame.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
 
 
 
Local e data.  
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO V 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO 
ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA(PI) 
 
 
  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2017 
 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital, declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, 
que a empresa _______________________________________________________, CNPJ nº 
_______________________, cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art.7º, da Constituição 
Federal, e portanto não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos realizando 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e não possui funcionários menores de 16 anos, 
salvo como condição de aprendizes, a partir de 14 anos.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
 
 
Local e data.  
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal do proponente. 
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ANEXO VI 
 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2017 
 
 
 
Recebemos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal de Itaueira (PI), o 
edital e anexos de n° 003/2017 modalidade Tomada de Preços, referente Contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza pública urbana para o Município de 
Itaueira-PI. 
 
 
 
 
  

Itaueira (PI), ____ de ___________ de 2017. 
 
 

Lucas Santos Rodrigues 
Presidente da CPL. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Empresa 
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 
O Empresário e/ou sócios ................................................................................., da empresa 
.............................................................................................................................., com sede a 
............................................................................................................................... na cidade de 
....................................................................................................................., Estado de 
................................................................, vem declarar que:  
 
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da Lei 
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.  
 
 
 
Local e data:  
 
 
 
 

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios; 
 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 
 

 


