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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados que abrirá licitação  Tomada de Preço 

nº 001/2013, no dia 29 de janeiro de 2014 às 11:00hs, na sede desta Prefeitura Municipal na 

sala das licitações, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza 

pública, quais sejam: varrição manual de vias urbanas; capinação manual, raspagem de linha 

d’água; caiação de meio fio; coleta e transporte de lixo de varrição e entulhos; coleta e 

transporte de lixo domiciliar. Maiores informações Comissão de Licitação do município de 

Cabeceiras – Piauí. 

Cabeceiras – PI, 14 de janeiro de 2014. 

JOSÉ DA SILVA FILHO 
Presidente da CPL 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2014 

 
Objeto: 1.1 – Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza pública, quais 
sejam: varrição manual de vias urbanas; capinação manual, raspagem de linha d’água; caiação 
de meio fio; coleta e transporte de lixo de varrição e entulhos; coleta e transporte de lixo 
domiciliar. Com data de abertura para o dia 29 de janeiro de 2014, às 11:00hs. 
 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 
Recebemos, através da comissão de Licitações e Contratos, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
 

Local:__________________ , ____, de __________________ de  2013. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
Senhor Licitante, 

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Cabeceiras e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital. 
 
O não preenchimento do recibo exime a Comissão de Licitações e Contratos da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 

Cabeceiras - PI, 14 de Janeiro de 2014. 
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TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2014 

 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, ESTADO DO PIAUÍ, situada na Av. Francisco da 
Costa Veloso, nº 620- Centro, através do Senhor:  Presidente da Comissão de Licitação, torna 

público que a equipe instituída pela portaria nº 02 de 02 de janeiro de 2014 , estará reunida 
para receber as documentações e propostas para licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS do tipo “Menor Preço – Global”, o qual será processado e julgado de conformidade 
com os preceitos da Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei 
Complementar 123/2006. 
 
1.0 - DO OBJETO: 
 
1.1 – Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza pública, quais sejam: 
varrição manual de vias urbanas; capinação manual, raspagem de linha d’água; caiação de 
meio fio; coleta e transporte de lixo de varrição e entulhos; coleta e transporte de lixo 
domiciliar. 
 
1.2 – Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
a) Anexo I – Termo de Referência. 
b) Anexo II– Atestado de Visita do Engenheiro Civil. 
c) Anexo III– Minuta do Contrato. 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes. 
e) Anexo V – Declaração de não Empregos de Menor. 
f) Anexo VI – Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação. 
g) Anexo VII – Declaração do Contador lei 123/06. 
h) Anexo VIII - Declaração do Representante Legal da Empresa lei 123/06. 
 
1.3 – Cópia do Edital e de seus anexos poderá ser obtida no site www.tce.pi.gov.br.  Ou com a 
Comissão Permanente de Licitação, sendo que o interessado deverá trazer o CD ou PEN DRIVE 
para gravação do mesmo. Caso deseje retirar o edital impresso, deverá efetuar o pagamento 
de R$ 30,00 (trinta reais), mediante o recolhimento prévio em Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. 
 
1.4 – No ato de recebimento do exemplar do edital e de seus anexos, deverá o interessado 
verificar o seu conteúdo, assinado, inclusive, o comprovante de recebimento de todos os 
documentos necessários à apresentação dos documentos de habilitação e de proposta de 
preços, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
2.0 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
2.1 – O envelope de documentos relativos à habilitação e o envelope contendo a proposta de 
preços serão entregues até às 11 horas do dia 29 de janeiro de 2014, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cabeceiras, situada na Av. Francisco da Costa Veloso, nº 620- Centro. 
 
2.2 – Na data, horário e local acima indicado serão recebidos os envelopes contendo os 
documentos necessários à habilitação e os relativos às propostas de preços, em separado.  
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2.3 – Às 11 horas do dia 29 de janeiro de 2014, dar-se-á início à reunião pública de abertura 
dos envelopes de documentos de habilitação e, facultada a abertura dos envelopes de 
propostas, observadas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 em sua atual redação, 
conforme artigo 43. 
 
2.4 – Os envelopes de documentos de habilitação e os de propostas de preço receberão, 
respectivamente, a numeração de nº 01 e nº 02, os quais serão protocolados perante a 
Comissão Permanente de Licitação, observada a orientação de que trata o item 2.1 acima, 
constando do seguinte endereçamento: 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
LICITANTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
LICITANTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
2.5 – Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, ficará a reunião 
pública transferida para o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmo horário e local – salvo 
manifestação em contrário, independentemente de nova comunicação. 
 
3.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 – Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas interessadas que, na fase  
preliminar de habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução do seu objeto.  
 
3.2 – Não será admitida a participação de empresas que estejam suspensas ou impedidas de 
licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, na forma da legislação aplicável. 
 
3.3 – Não será admitida a participação de empresas que estejam suspensas ou impedidas de 
licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, na forma da legislação aplicável 
 
3.4 – Não será permitida a participação de empresas sob o regime de consórcio.  
 
3.5 – As empresas participantes poderão ser representadas, no procedimento licitatório, por 
pessoa legalmente habilitada, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma 
reconhecida, ou carta de credenciamento firmada por sócio ou diretor com poderes para tal 
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fim – em ambas as situações exibindo a cédula de identidade, no início da sessão de abertura 
dos envelopes. 
 
4.0 - DA HABILITAÇÃO: 
 
4.1 – Para fins de habilitação no presente certame, será obrigatória a apresentação dos 
documentos abaixo especificados, na forma de cópias autenticadas em cartório ou por 
servidor da Administração Pública Municipal de Cabeceiras/PI, sendo, neste último caso, 
procedida à autenticação 03 (três) dias antes de fechado o invólucro, acompanhado, por 
sugestão, de uma relação devidamente assinada, iniciando a seqüência de todos os 
documentos pertinentes em 01 (uma) via, rubricadas pelo(s) dirigente(s) da proponente, de 
acordo com a ordem estabelecida no edital, com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo 
representante legal da empresa. 
 
4.1.1 – Habilitação Jurídica: 

a) Atos constitutivos, estatuto, ou contrato social em vigor, se for o caso acompanhado dos 
respectivos aditivos, devidamente registrados na forma da lei; 

b) No caso de sociedade por ações e sociedade comercial, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede 
ou domicilio da licitante; 

d) No caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

e) Cópia de identidade e CPF dos sócios. 
 
4.1.2 – Qualificação Técnica: 
a) Prova de registro ou inscrição no CREA de sua sede. As certidões expedidas em outro 

Estado deverão ser visadas pelo CREA/PI (Resolução CONFEA nº 413, de 27 de junho de 
1997); 

b) Declaração expressa do Responsável Técnico que concorda com sua inclusão na 
responsabilidade dos serviços; 

c) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta. 

  
4.1.3 – Qualificação Econômico-financeira: 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou cópia 
autenticada do Livro Diário, pertinentes ao balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis – neste caso, juntando-se cópia dos termos de abertura e encerramento do 
referido livro, exigíveis e apresentados na forma da lei. Em qualquer das situações, 
devidamente registrados na Junta Comercial que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, subscrito por contador devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, acostando a certidão de regularidade do contador, vedada à 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
tomando-se por base a variação ocorrida no período o Índice Geral de Preços-
Disponibilidade Interna (IGP-DI), quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. O balanço das sociedades anônimas ou por ações 
deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial e devidamente assinado pelo 
representante legal da empresa e por Contador, registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 
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b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será apurada através do 
resultado levantado nos seguintes índices: 
 I – Índice de Liquidez Corrente – calculado pela fórmula abaixo, julgando-se habilitada 

a empresa que obtiver a pontuação final mínima igual ou maior que 1,0 (um 
vírgula zero).                       LC = AC 

                                                                       PC 
onde:    LC = liquidez corrente 

                   AC = ativo circulante 
                   PC = passivo circulante 

 
   II – Índice de Liquidez Geral – calculado pela fórmula abaixo, julgando-se habilitada a 

empresa que obtiver a pontuação final mínima igual ou maior que 1,0 (um vírgula 
zero). 

                         LG = AC + RLP 
                           PC + ELP                         onde: LG = liquidez geral 

      AC = ativo circulante 
      PC = passivo circulante 
    RLP = realizável a longo prazo 
    ELP = exigível a longo prazo 

 
III – Índice de Endividamento Total – calculado pela fórmula abaixo, julgando-se habilitada 

a empresa que obtiver a pontuação final máxima menor que 1,0 (um vírgula zero). 
                          ET = PC + ELP 
                                        AT                               onde: ET = endividamento total 

       PC = passivo circulante 
     ELP = exigível a longo prazo 
      AT = ativo total 
 

c) Comprovar, que possui, na data de abertura da presente licitação, admitida sua 
atualização através de índices oficiais, Capital Social Integralizado ou um patrimônio 
líquido que corresponda no mínimo a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor 
global desta Tomada de Preço, estimado para o período de 12 (doze) meses, para o 
objeto do presente certame licitatório, comprovado através de balanço patrimonial 
apresentado na forma da alínea “a” supra ou através da Certidão da Junta Comercial. 

d) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, emitida pelo Distribuidor Judicial da 
sede da pessoa jurídica licitante, expedida no máximo a 60 (sessenta) dias da data 
fixada para recebimento dos envelopes de documentos de habilitação e de proposta 
de preço. 

4.1.4 – Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e á Divida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
c) Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo INSS, no domicílio ou sede da licitante, dentro 

do seu prazo de validade (Lei Federal nº 8.212/91 e 8.666/93); 
d) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dentro do 

seu prazo de validade (Lei Federal n° 8.036/1990 e 8.666/1993); 
e) Demais certidões: 

   I– Certidão Negativa de Débito Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 
Tributação; 
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  II – Certidão Negativa da Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 

f) Para as empresas sediadas nos demais Estados: Certidão Negativa de débitos, emitida 
pela Secretaria de Tributação do Estado, no qual se localiza a sede da licitante, ou outro 
documento que o substitua legalmente. 

g) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante ou 
domicilio, dentro do seu prazo de validade; 

h) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas e Débitos Salariais, emitida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE 

 
4.1.5 - Documentos Complementares: 
      Além dos documentos acima enumerados, os licitantes ficam obrigados a apresentar: 

a) Declaração expressa de aceitação de todas as exigências formuladas neste Edital; 
b) Declaração de que está de pleno acordo com as cláusulas contratuais previstas na 

minuta do contrato, anexa ao presente edital, a ser firmado com a Administração 
Municipal; 

c) Comprovante de retirada deste Edital; 
d) Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela prestação dos 

serviços, nos prazos, forma e condições editalicias, sujeitos à fiscalização da Secretaria 
Municipal de Administração;  

e) Declaração expressa de que não contém em seu quadro de pessoal, atuando em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos; e de qualquer 
trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (CFB, art 7º, inc. XXXIII c/c a Lei nº 9.854/99); 

f) Declaração da licitante de que não existem fatos supervenientes impeditivos de sua 
participação na presente licitação, conforme determina o § 2º, art. 32, da Lei Federal 
nº 8.666/93; 

 
4.2 – Os documentos necessários para a habilitação relativa à Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira referem-se ao local da sede da 
licitante, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ. 
4.3 – Não serão aceitas empresas que possua como atividades econômica objeto estranho a 
natureza desta Tomada de Preço, sendo que sua(s) Classificação Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE (atividade) deverá constar no CNPJ, Alvará, Requerimento de Empresário 
ou conforme o caso no Contrato Social que deverá estar em vigor e devidamente registrado na 
Junta Comercial correspondente. 
 
5.0 - DAS PROPOSTAS: 
 
5.1 – As licitantes deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação no dia, hora e local 
estabelecidos no item 2.1 da Cláusula Segunda do presente edital, as propostas de preço bem 
como os documentos de habilitação, em dois envelopes separados, lacrados e indevassáveis, 
os quais deverão ser identificados externamente conforme instruídos no item 2.4. 
 
5.2 – As propostas de preço deverão ser redigidas em língua portuguesa e apresentadas em 02 
(duas) vias, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas e conterão: 
I – Razão social e endereço do licitante; 
II – Número do CNPJ e/ou da inscrição estadual; 
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III – Valor total por mês e valor global para 12 (doze) meses de execução dos serviços objeto da 
presente licitação, expressos em REAL, com aproximação de duas casas decimais relativas a 
CENTAVOS, em algarismos e por extenso.  
IV – Prazo da validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação. Caso não conste expressamente, estará a licitante tacitamente se subordinando 
ao prazo de 60 (sessenta) dias previsto em Lei; 
V – Assinatura do representante legal e dos responsáveis técnicos da Licitante. 

 
5.3 – A planilha de Orçamento e Proposta de Preços deverão ser apresentadas com todas as 
informações indispensáveis, devidamente preenchidas, a saber: preços unitários, valor total 
por mês e valor global da proposta para 12 (doze) meses. 
 
5.4 –A planilha orçamentária, apresentada conforme previsto no item anterior, não poderá ser 
alterada pela licitante, sob pena de desclassificação. Caberá, à empresa participante propor 
apenas os preços unitários e global para execução dos serviços. 
 
5.5 – À proposta de preços e planilha de orçamento não poderá ser composta de preços 
simbólicos, irrisórios, de valor zero, ou incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, tal como previsto do parágrafo 3º, do art. 44, da Lei nº 8.666/93, em sua atual 
redação. 

 
5.6 – No preço unitário oferecido, a licitante deverá prever os encargos sociais. Os encargos 
sociais não deverão ser menor ao da Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
5.7 – Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores ao salário mínimo, 
sendo que, o pagamento do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ajustado à 
alíquota vigente para o Município de Cabeceiras/PI. 
 
5.8 – Na composição dos preços unitários ofertados deverão estar incluídas despesas com 
administração de pessoal, obrigações patrimoniais, trabalhistas e previdenciárias, transporte, 
ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, combustível, vale alimentação, 
além de tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços, entre outros. 
 
5.9 – Em caso de alteração da legislação trabalhista, previdenciária ou tributária, ou ainda após 
a homologação de resultado de acordo ou convenção coletiva, que resulte na redução ou 
aumento de custos, a licitante deverá reduzir ou propor o aumento dos seus preços unitários – 
no caso os mesmos percentuais de dedução ou acréscimos verificados, correspondente à 
parcela representativa da composição dos custos apresentados inicialmente, tudo ao encontro 
dos termos pactuados na Convenção Coletiva acima referida. 

 
5.10 – Todas as folhas pertinentes à proposta e à planilha de preços deverão ser rubricadas e 
ao final assinada pelo representante legal da empresa, especificando, de forma clara e 
inequívoca, o objeto e contendo nome, títulos e registro no CREA, além da rubrica em cada 
página e assinatura ao final, dos responsáveis técnicos. 

 
5.11 – A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos adicionais: 

a) Declaração de que, caso resulte vencedora do certame, disponibilizará, nas 
quantidades mínimas estabelecidas no edital, todo o pessoal operacional 
discriminado; 
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b) Declaração formal de que, dentro dos 08 (oito) dias subseqüentes à assinatura do 
instrumento contratual, apresentará o layout de suas instalações físicas, contendo: 
área total – detalhando compartimento/atividade – com metragem individualizada 
e respectiva localização. 

c) Declaração que tem condições no prazo entre a adjudicação e o inicio dos serviços, 
de mobilizar pessoal de campo, capacitado e em número suficiente, para a 
execução dos serviços objeto neste edital. 

d) Declaração de que se compromete a ter todos os funcionários envolvidos nas 
atividades contratadas, devidamente registrados nas normas da CLT com 
pagamento do percentual de insalubridade ou periculosidade atinentes a estes 
serviços, bem como, dotar os funcionários de todos os equipamentos de proteção 
e segurança, uniformes, calçados, exames médicos periódicos e demais ações que 
forem solicitadas pelo Ministério do Trabalho e Órgão Fiscalizadores. 

e) Declaração de que se compromete a dar preferência à contratação de mão- de -
obra local, com o aproveitamento de pessoal já envolvido em prestação de 
serviços de igual natureza.  

f) Declaração de que se vencedora, na vigência do Contrato, será a única responsável 
perante terceiros, pelos atos praticados por seus empregados e pelo uso do 
material, eximindo o Município de quaisquer reclamações e indenizações, sendo 
de sua inteira responsabilidade todos os seguros, e o ressarcimento de todo e 
qualquer dano causado mesmo a terceiros em vias ou logradouros públicos, 
assumindo também, desde já, todas as responsabilidades por todos os encargos 
advindos da prestação dos serviços, sociais, previdenciários, tributários, fiscais, 
trabalhistas e quaisquer outros correlatos. 

 
 
6.0 - DO JULGAMENTO: 
 
6.1 – A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 
rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer 
às exigências da presente Concorrência Pública. 
 
6.2 – Concluída a fase de habilitação, sem interposição de recurso, ou obtida a renuncia 
expressa, se todas as Licitantes, ou ainda após, julgados os recursos interpostos, se houver, a 
Comissão devolverá, lacrados e inviolados, os envelopes contendo as respectivas propostas de 
preços às empresas participantes inabilitadas, e procederá imediatamente à abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preço das Licitantes habilitadas. 
 
6.3 – A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e os das propostas 
de preço serão realizadas em sessão pública, das quais serão lavradas atas circunstanciadas, 
assinadas pelos representantes das Licitantes presentes e pela Comissão. 
 
6.4 – A Comissão julgará e proclamará vencedora a licitante que apresentar a proposta mais 
vantajosa, representada pelo MENOR PREÇO GLOBAL, atendidas e devidamente detalhadas 
todas as exigências do presente instrumento convocatório e demais pré-requisitos 
estabelecidos no presente edital. Tal como preceituam os artigos 44 e 45 da Lei 8.666/93, em 
sua atual redação. 
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6.5 – O objeto da presente licitação será adjudicado à Licitante cuja proposta represente a 
oferta de preço mais vantajosa, e esteja adequada aos termos da presente Tomada de Preços. 
 
6.6 – O critério de aceitabilidade de preços (unitário e global) propostos pelas licitantes será o 
de compatibilidade com os preços dos insumos e salários de mercado, para a execução do 
objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios, bem como das 
despesas e benefícios indiretos. 
 
6.7 – A proposta será considerada adequada quando atender a todos os termos, condições e 
especificações contidas neste edital, sem desvio material ou restrição. Entende-se por desvio 
material ou restrição aquele que afeta a substância do objeto, a qualidade ou desempenho dos 
serviços, ou o que limita os direitos da PREFEITURA ou as obrigações da Licitante, e cuja 
ocorrência possa afetar, de forma injusta, a posição competitiva de outros licitantes que 
apresentarem propostas adequadas. 
 
6.8 – As propostas consideradas adequadas aos termos da presente Concorrência Pública 
serão verificadas pela Comissão de Licitação quanto a erros aritméticos na sua computação e 
em seu somatório. Os erros serão corrigidos pela PREFEITURA da seguinte maneira: 
a) se existir discrepância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os valores 

por extenso; e 
b) caso se verifique discrepância entre o preço unitário e o valor total do resultado da 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, exceto se, 
na opinião da PREFEITURA, existir erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço 
unitário. Neste caso, o valor total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido. 

 
6.9 – O valor estabelecido na proposta será ajustado pela PREFEITURA de acordo com o 
procedimento acima descrito para a correção de erros. Se o licitante não aceitar a correção de 
tais erros, sua proposta será rejeitada. 
 
6.10 – A proposta apresentada que não se adequar aos termos da presente Tomada de preços 
será rejeitada pela Comissão de Licitação. 
6.11 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no parágrafo 2º 
do art. 45 da lei nº 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em sessão pública, para a qual 
todos os Licitantes serão convocados. 
 
7.0 - DO PRAZO RECURSAL: 
 
7.1 – Do julgamento das fases de habilitação em documentos e classificação das propostas de 
preço, bem como em caso de revogação ou anulação do presente certame licitatório, caberá 
RECURSO ADMINISTRATIVO no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte ao da publicação no Diário Oficial. 
 
7.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
7.3 – Interposto o recurso em qualquer das fases, será comunicado aos demais licitantes, 
através da imprensa oficial, os quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
8.0 - DA DELIBERAÇÃO: 
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8.1 – Concluídos os trabalhos, a CPL encaminhará o processo, devidamente instruído, à 
apreciação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração de Cabeceiras/PI para 
decisão final, o que será objeto de publicação na imprensa oficial. 
 
9.0 - DO CONTRATO: 
 
9.1 – O presente edital e seus respectivos anexos serão recepcionados na condição de parte 
integrante do instrumento contratual a ser assinado pela Prefeitura Municipal de 
Cabeceiras/PI e a licitante vencedora, ficando estabelecido o Foro de Cabeceiras como único 
competente para dirimir todas as dúvidas oriundas do presente instrumento convocatório e o 
conseqüente instrumento contratual. 
 
9.2 – A PREFEITURA convocará regularmente o representante da empresa vencedora para 
assinar o termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a publicidade da 
homologação no Diário Oficial do Município, tendo o referido termo contratual por vigência 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, para prestação dos serviços de que se 
comporá o seu objeto. 
 
9.3 – A critério da PREFEITURA e se atendido ao interesse público, relativamente a preços e 
condições mais vantajosos para a Administração Pública Municipal, a duração do contrato 
originário da presente Tomada de Preços poderá ter seu prazo prorrogado, por iguais e 
sucessivos períodos, até alcançar a limitação de 60 (sessenta) meses, consoante previsto no 
art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
9.4 – É facultado à PREFEITURA, quando a convocada não assinar o termo de contrato, ou não 
aceitar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as 
licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições da proposta da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ofertados. 
 
9.5 – Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência do instrumento contratual 
firmado, além da compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e de qualificação exigidas no presente edital. 
 
9.6 – O resumo do contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, as expensas da 
PREFEITURA, no prazo de até 05 (cinco) dias do mês subseqüente ao da contratação. 
 
9.7 – O contrato poderá ser objeto de subcontratação, desde que expressa e previamente 
autorizado pela Prefeitura Municipal de Cabeceiras, mediante justificativa sobre as condições 
em que se dará a transferência, ficando a licitante vencedora, na qualidade de primeira 
contratada, coobrigada em todos os termos e condições previstos no contrato originário. 
 
9.8 – Expirado o prazo de vigência da proposta, consignado neste instrumento convocatório, 
contado da data da entrega da respectiva proposta, sem convocação para contratação, ficam 
as licitantes liberadas do compromisso assumido. 
 

10.0 - DA FONTE DE RECURSOS: 
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10.1 - Os recursos previstos para a execução da obra, objeto do presente certame licitatório, 
serão do FMP/ICMS e OUTROS RECURSOS. 
 
11.0 - DAS INFORMAÇÕES: 
 
11.1 – A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados 
pelos interessados neste processo licitatório, sob o título Tomada de Preços N° 001/2014 e 
seus anexos, de segunda-feira à sexta-feira, das 08 às 13:30 horas, na sede da Prefeitura, em 
Cabeceiras - Piauí. 
 
12.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
12.1 – A adiar a data de abertura das propostas referentes à presente licitação, dando 
conhecimento aos interessados através de fax ou telegrama, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada. 
 
12.2 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório por razões de 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e/ou anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente 
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação do Contrato. 
 
12.3 – Alterar as condições do presente certame licitatório, inclusive as especificações ou 
qualquer documento componente do processo, condicionado à fixação de novo prazo para 
apresentação das propostas. 
 
12.4 – Decairá o direito de impugnar os termos da presente Tomada de preços aquele que, 
tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de proposta 
de preços, falhas ou irregularidades que supostamente o tenha viciado. 
 
12.5 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação relevar erros ou omissos puramente 
formais, desde que não comprometam o caráter competitivo do certame ou, tampouco, 
atentem contra o interesse público. 
 
12.6 – Se duas empresas apresentarem os mesmos responsáveis técnicos, serão inabilitadas se 
este responsável assinar as duas propostas de preços; 
 
12.7 – A PREFEITURA fornecerá às Licitantes todos os elementos necessários ao fiel 
cumprimento da execução dos serviços pertinentes ao objeto licitado. 
 
12.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações. 
 

Cabeceiras/PI, 07 de janeiro de 2014. 
 

José da Silva Filho  
Presidente da Comissão permanente de licitação 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(01) Objeto 

 O presente certame tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
serviços de limpeza pública, quais sejam: varrição manual de vias urbanas; capinação manual, raspagem 
de linha d’água; caiação de meio fio; coleta e transporte de lixo de varrição e entulhos; coleta e transporte 
de lixo domiciliar, por intermédio da modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, no regime 
empreitada por Preço Global, conforme especificações e condições aqui estabelecidas. 
(02) Motivação 

   Considerando a necessidade de manter limpos as ruas, logradouros e avenidas, tendo em 

vista ser um dever do poder executivo, considerando também, a celebração do TAC – Termo de Ajuste de 

Conduta entre a prefeitura de Cabeceiras e o Ministério Público do Trabalho, identifica-se a necessidade de 

contratação de empresa para prestar serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, que, além de 

fundamental importância, evita-se a proliferação de doenças e pragas urbanas no âmbito deste município.   

(03) Especificações Técnicas, Quantitativo e Orçamento Estimado 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO 

QUANTIDADE DE CAMINHÕES ESTIMATIVA DE REMOÇÃO (Carrada/mês) 

1 200 

NECESSIDADE MÍNIMA DE PESSOAL 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Trabalhadores 9 

Fiscais de campo 1 

Supervisores - 

TOTAL 10 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO BASE DE UM TRABALHADOR BRAÇAL = R$ 678,00 

ITEM GRUPO “A” ENCARGOS SOCIAIS % VALOR R$ 

1,00 INSS 
  

2,00 SESC OU SESI 
  

3,00 SENAI OU SENAC 
  

4,00 INCRA 
  

5,00 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
  

6,00 FGTS 
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7,00 SEGURO ACID. TRABALHO 
  

8,00 SEBRAE 
  

 
         

ITEM GRUBO “B” ENCARGOS TRABALHISTAS % VALOR R$ 

9,00 FÉRIAS 
  

10,00 13º SALÁRIO 
  

11,00 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
  

12,00 RESCISÃO S/JUSTA CAUSA 
  

 
ITEM GRUBO “C” % VALOR R$ 

13,00 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” SOBRE O ‘B” 
  

14,00 
INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” EXCETO ITEM 
“6” SOBRE O ITEM 11 DO “B”]   

TOTAL 
 

      

PLANILHA DE CUSTOS DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS 

ITEM MATERIAL QUANT. 
V. 
UNIT. V. TOTAL 

V. 
ÚTIL(mês) CUSTO R$ 

1 Machado 10 

2 Alavanca 10 

3 Picaretas 10 

4 Chibancas 10 

5 Facões 10 

6 Ciscador 15 

7 Foices 10 

8 Enxadecos 10 

9 Vassouras 30 

10 Pá de Bico 10 
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11 Enxadas 10 

12 Supercal (kg) 700 

13 Brocha 10 

14 Carro de mão 10 

TOTAL 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLETA DE LIXO 

NECESSIDADE MINIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

ITEM MATERIAL QUANT. 
V. 
UNIT. V. TOTAL 

V. 
ÚTIL(mês) CUSTO R$ 

1 Cone 10 

2 Sinalizador 14 

3 Luva de Raspa 30 

4 Boné 20 

5 Camisa Manga Longa 20 

6 Calça 20 

7 Bota 30 

SUB-TOTAL “B” 

TOTAL GERAL “A” + “B” 

TOTAL DE TRABALHADOR BRAÇAL 

VALOR UNITÁRIO 

 
 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIO MENSAIS 
DIARIA TRABALHADOR BRAÇAL 

MONTANTE "A" 

Nº DISCRIMINAÇÃO PREÇOS UNIT. (R$) 

1 SALÁRIO BASE 

2 ENCARGOS SOCIAIS 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
Av. Francisco da Costa Veloso, S/N- Centro 

Cabeceiras – Piauí  
 

 

TOTAL MONTANTE “A” 

MONTANTE "B" 

3 CAL P/ PINTURA MEIO FIO 

4 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS 

TOTAL MONTANTE “B” 

5 

TRIBUTOS (11,85 SOBRE “A” + “B”) 

TOTAL MENSAL 

VALOR DA DIÁRIA 

BDI = 25% 

VALOR TOTAL DA DIÁRIA 

 
PLANILHA REFERENTE AOS CUSTOS DE UM CAMINHÃO  

CONSUMO MENSAL DE COMBUSTÍVEL/MÊS X UND. 

km/ 
carradas 

carradas/ 
dia 

dia/mês 
consumo/carrada 
diesel "L" 

Total/km/ 
Mês 

Preço 
Diesel 

Total 

20 13 200 2,30 5.000 

 

CONSUMO MENSAL DE PNEUS E CAMARAS DE AR X UND. 

ITEM RODAGEM QUANTIDADE PR. UNIT. 
VIDA 
ÚTIL CUSTO R$ 

1 PNEU 6 

2 CAMARA DE AR 6 

3 PROTETOR 6 

TOTAL 

MANUTENÇÃO MENSAL/VEÍCULO 

ITEM ROD. CAMINHÃO UND QUANT. PR. UNIT. VIDA ÚTIL CUSTO R$ 

1 ÓLEO GL 1 
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2 GRAXA L 10 

3 FILTRO UND 2 

TOTAL 

         

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SAL. BASE DE UM CAMINHÃO CAP. 5M³/CARRADA 

ITEM GRUPO “A” ENCARGOS SOCIAIS % VALOR R% 

1 INSS 

2 SESC OU SESI 

3 SENAI OU SENAC 

4 INCRA 

5 SALÁRIO EDUCAÇÃO 

6 FGTS 

7 SEGURO ACID. TRABALHO/SAT/INSS 

8 SEBRAE 

GRUPO “B” ENCARGOS TRABALHISTAS 

9 FÉRIAS 

10 13º SALÁRIO 

11 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

12 IND. (RESCISÃO S/JUSTA CAUSA) 

GRUPO “C”  

13 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” SOBRE O “B” 

14 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A” EXCETO ITEM 
“6” SOBRE O ITEM 11 DO GRUPO “B” 

TOTAL 

DEPRECIAÇÃO/CAMINHÃO =  
TRIBUTOS 

1 ISS 
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2 CONFINS 

3 PIS-FATURAMENTO 

4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

5 IRPF 

TOTAL DE TRIBUTOS 

 
   

 
 
      

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS MENSAIS CAMINHÃO – CAP. 5m³/Und. 
REF. REMOÇÃO DE 05(CINCO) M³ DE ENTULHO 

Nº DISCRIMINAÇÃO PREÇO UNIT. R$ 

MONTANTE “A” 

1 SALÁRIO BASE 
 

2 ENCARGOS SOCIAIS 
 

TOTAL DO MONTANTE “A” 
 

MONTANTE “B” 

1 UNIFORME 
 

2 COMBUSTÍVEL 
 

3 RODAGEM 
 

4 OLEOS E LUBRIFICANTES 
 

5 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

6 SEGURO 
 

7 LICENCIAMENTO 
 

TOTAL MONTANTE “B” 
 

  
TOTAL MONTANTE “A” + “B” = 

TRIBUTOS 

1,00 
TRIBUTOS (11,85% SOBRE “A” + “B”) 

 
TOTAL/MENSAL/CAMINHÃO (5,00M³) 
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VALOR DA REMOÇÃO DE 05(CINCO) M³ 
 

BDI = 25% 
 

VALOR TOTAL DE 05(CINCO)M³ 
 

 

VALOR DA LICITAÇÃO PREVISTO............R$ ,00 ( Reais) 
Obs.: P  Parâmetros utilizados como base de dados 

1 População Total 10.144HAB 

Fonte: ESTIMATIVAS IBGE 2012 

 

3. ESTUDOS E PROJETO BÁSICO 
3.1 Varrição  

 
A. Objetivo  
O Estudo da Varrição foi desenvolvido, objetivando o levantamento das 

dimensões das ruas na zona urbana do município que serão beneficiadas com o serviço de 
varrição e a frequência semanal de varrição necessária em cada rua.  

 
B. Coleta de Dados 
Os dados para o estudo da Varrição foram obtidos através das informações 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cabeceiras, através da Secretaria de Administração. 
 
C. Resultados  
Os resultados obtidos com seus respectivos quantitativos por setor são 

detalhados nas quantidades de Serviços. 

 

D. Metodologia de Execução 
O serviço de limpeza de logradouros costuma ser responsável por: sarjetas e 

ralos; feiras; capina e praças.  
Às vezes outras atividades também são atribuídas ao setor, como: poda de 

árvores; limpeza de monumentos; limpeza de valas e canais e combate a vetores.  
Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros 

públicos.  
O conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas pelo vento, papeis, pontas 

de cigarro, por exemplo, constitui o chamado lixo público, cuja composição, em cada local, é 
função de:  

-arborização existente; 
-intensidade de trânsito de veículos; 
-calçamento e estado de conservação do logradouro; 
-uso dominante (residencial, comercial, etc.); 
-circulação de pedestres 
Um fator que muita influência a limpeza de uma cidade é o grau de educação 

sanitária da população. Todos deveriam estar conscientes que mais importante que limpar é 
não sujar! O próprio Poder Público pode dar o exemplo plantando nas ruas árvores que não 
percam muitas folhas em certas estações, instalando caixas coletoras bem visíveis por toda 
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parte. Com medidas do gênero, a Prefeitura verá diminuído o seu próprio trabalho.  
As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares 

usados pelos trabalhadores. Em um País onde a mão de obra é abundante e é preciso gerar 
empregos, convém que a maioria das operações seja manual, que será o método utilizado 
neste trabalho.  

Nos logradouros, a maior parte dos detritos é encontrada nas sarjetas (até cerca 
de 60cm do meio fio), devido ao deslocamento de ar causado pelos veículos, que "empurra" o 
lixo para o meio fio.  

Não há sujeira nas pistas de rolamento, exceto se praticamente não houver 
tráfego de veículos.  

Além disso, as chuvas se encarregam de levar os detritos para junto do meio fio, 
na direção dos ralos, devido à forma abaulada da seção transversal do leito das ruas. A sarjeta 
é, na realidade, uma "calha", projetada para conduzir as águas pluviais.  

É hábito no Brasil que a limpeza das calçadas fique por conta dos moradores. O 
costume é excelente e deve ser incentivado podendo, inclusive, constar do Código de Posturas 
ou outra legislação pertinente.  

Automóveis estacionados são a dor de cabeça do limpador da rua. Quanto 
maior a cidade maior o problema.  

Não existem soluções definitivas, mas aí vão algumas sugestões para tentar 
amenizar o problema: estabelecer estacionamentos alternados. Cada dia os veículos só 
poderão estacionar em um dos, lados da via pública; enquanto isso o lado vazio é limpo, exigir 
um afastamento mínimo entre o veículo e o meio fio. Solução que só se aplica a ruas largas e 
providenciar varrições noturnas, complementares às que se fazem durante o dia, 
comportamento recomendável para áreas comerciais, o que, entretanto, acarreta maiores 
custos.  

E. Equipamentos auxiliares de remoção 
 
Carrinho de ferro com rodas de pneus 
Consiste em uma estrutura metálica montada sobre rodas de borracha, 

suportando recipientes para armazenar o lixo varrido. É indicado para as áreas urbanas mais 
movimentadas. Os tipos mais conhecidos no Brasil são o lutocar e a prefeitura, que podem ser 
guarnecidos com sacos plásticos. Uma outra opção é o carrinho feito com estrutura tubular 
que permita a fixação de sacos plásticos. Estes, quando cheios, seriam fechados, retirados da 
armação, colocados na calçada e substituídos por outros vazios. Este equipamento será o 
adotado em nosso projeto.  

 
Carrinho de mão convencional 
Carrinhos de mão só devem ser usados quando as soluções anteriores forem 

impossíveis. Sua capacidade e seu formato não são adequados. Vira com facilidade, esparrama 
o lixo, permite que o vento o carregue. É bem verdade que já existem alguns carrinhos 
fabricados especialmente para limpeza urbana que atenuam essas desvantagens.  

 
Caçamba estacionária 
São recomendados contenedores tipo Dempster ou Brooks dispostos nos 

pontos de lixo. Os carrinhos lutocar, as carrocinhas de madeira e outros equipamentos 
empregados pelos varredores seriam vazados nessas caçambas.  

 
Saco de lixo 
Os sacos de lixo terão a capacidade de 100 litros na cor preta.  
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F. Plano de Varrição 
 
Determinação do nível de serviço 
A frequência com que será efetuada a varrição definirá o nível de serviço. Neste 

particular, há dois tipos de varredura:  
-normal ou corrida; 
-de conservação. 
A varrição normal pode ser executada diariamente, duas ou três vezes por 

semana, ou em intervalos maiores.  
Tudo irá depender da mão de obra existente, da disponibilidade de 

equipamentos e das características do logradouro, ou seja, da sua importância para a cidade.  
Em muitas situações, é difícil manter a rua limpa pelo tempo suficiente para que 

a população possa percebê e julgar o serviço satisfatório. Aí, só há uma saída: os garis terão de 
efetuar tantas varrições (repasses) quantas sejam exigidas para que o logradouro se mantenha 
limpo. Este tipo de varredura, chamada de conservação, é uma atividade em geral implantada 
nos locais com grande circulação de pedestres: áreas centrais das cidades; setores de comércio 
mais intenso, pontos turísticos, etc.  

 
Velocidade de varrição 
É normalmente expressa em metros lineares de sarjeta por homem/dia 

(m1I.dia). A unidade “dia” refere-se a uma jornada normal de trabalho. Para determinar a 
velocidade., é preciso antes classificar os logradouros de acordo com as características que 
mais influem na produtividade do varredor.  

A velocidade média que adotamos neste trabalho, para um só gari no serviço de 
varrição é de 180 m/h, sendo assim, durante um jornada de 8 (oito) horas, 01 dia, a produção 
será de 1.440 metros de linha d’água limpa.  

 
Mão de obra para varrição 
O número Líquido de trabalhadores, isto e, a mão de obra estritamente 

necessária para a varredura, é determinado da seguinte maneira:  
 
N° de garis = Extensão linear total  
                 Velocidade média de varrição 

Como o total de varrição é de 68.230 metros, e para as duas linhas d’água de 
cada rua o total passará para 136.460 metros, teremos um total de gari de:  
N° de garis =  68.230  = 7,89  
                      1.440 x 6  

Aplicando-se um fator de correção de 10%, e arredondando o cálculo, teremos 
uma quantidade total de 9 garis para varrição.  

O plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, deve ser 
verificado e conferido. Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos para cada 
roteiro, as respectivas extensões (expressas em metros lineares de sarjeta) e as guarnições.  

Como cada cidade tem suas características, seus costumes e sua cultura, é 
conveniente realizar um teste prático para avaliar qual é a produtividade de varrição dos 
trabalhadores, ou seja, quantos metros de sarjeta e passeios podem ser varridos por 
trabalhador por turno.  

Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e determinam-se, 
por um período de aproximadamente 15 dias, as distâncias que cada um consegue varrer, em 
cada tipo de logradouro. Calculam-se então as médias, eliminando as medições que se 
revelarem inconsistentes.  
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3.2 Capinação, raspagem de linha d’água e pintura de meio fio 
 
A. Definição  

A capinação também é uma atividade muito importante a ser executada pelos 
serviços de limpeza pública, não apenas em ruas e passeios sem asfalto, mas também nas 
margens de rios e canais.  

 
Os serviços de capina e raspagem de linhas d’água (sarjetas) e canteiros centrais 

de vias consistem na operação de recolhimento dos resíduos existentes, tipo areia, lama e 
vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens, na 
superfície dos passeios e canteiros centrais, ajardinados ou não e ajuntamento dos resíduos 
para remoção pelos veículos de coleta de lixo residencial quando da passagem pelo local de 
ajuntamento desses resíduos.  
 
B. Plano de Capinação 

Quando não é efetuada varrição regular, ou quando chuvas carreiam detritos 
para logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas.  

Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem da terra 
das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das vias 
públicas.  

Esses serviços são executados em geral com enxadas de 3½ libras, bem afiadas, 
sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a 
terra se encontra muito compactada é comum o uso da enxada ou chibanca para raspá-la. Para 
a lama, utiliza-se a raspadeira.  

 
As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de 

carro de mão, enxada, vassourão, pás, roçadeiras e outros equipamentos necessários à boa 
execução dos serviços. Os serviços terão repasse em meses alternados, como temos um total 
de linha d’água de 56.690 m, serão executados 28.345 m por mês, ou seja 28,34 Km.  

Considerando que a largura de limpeza ao longo do meio fio é em média de 0,60 
m, que representa uma média mensal de capinação de 17.007,00 m², e que rendimento 
estimado de um gari de capinação é de 100,00 m² por dia com jornada de 8 horas, desta forma 
durante uma semana de 44,00 (quarenta e quatro) horas a produção será de 550,00 m² e no 
mês, com 4,30 semana é de 2.365,00 m².  

Sendo assim a necessidade mínima mensal para execução da capinação é de 
7(sete)garis.  

 
D. Plano de Caiação 

As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de 
baldes, brochas e cal insumos necessários à boa execução dos serviços. Os serviços terão 
repasse a cada 03 (três) meses, como temos um total de linha d’água de 56.690,00 m, serão 
executados 18.896,66 m por mês, considerando a superfície da pintura do meio fio em 0,25 m, 
teremos uma área de caiação de 4.724,16 m² por mês.  

O rendimento estimado de um gari é de 100,00 m² por dia com jornada de 8 
horas, desta forma durante uma semana de 44,00 (quarenta e quatro) horas a produção será 
de 550,00 m² e no mês, com 4,30 semana é de 2.365,00 m².  
 
3.3 Coleta e transporte do lixo proveniente da varrição e capinação 

A. Objetivo  
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O Estudo da Coleta foi desenvolvido, objetivando o levantamento das 
dimensões das ruas na zona urbana do município que serão beneficiadas com o serviço de 
coleta de lixo e a frequência semanal de coleta necessária em cada rua.  

B. Coleta de Dados 
Os dados para o estudo da Coleta foram obtidos através das informações 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cabeceiras, através da Secretaria de Administração. 
C. Resultados  
Os resultados obtidos com seus respectivos quantitativos por setor são 

detalhados nas quantidades de serviços. 
D. Metodologia  
A remoção do lixo varrido e da capinação poderá ser feita de várias maneiras, 

com a utilização dos mais diversos equipamentos. Adotamos neste projeto uma equipe 
composta de: caminhão basculante de 6 m³, com motorista e  garis de coleta.  

 
E. Dados e Cálculos da Coleta de Resíduos de Varrição e Capinação 

Dados:  

• Rendimento de coleta, segundo o Manual de Gerenciamento Integrado de Lixo 
Municipal – IPT é de 90,00 Kg/Km;  

• Comprimento total das ruas da coleta de varrição por semana: 68,23 Km;  

• Comprimento total das ruas da coleta de capinação por semana: 2,36 Km;  

• Peso específico do lixo da varrição e capinação: 1.100,00 Kg/m³.  
 
Cálculos:  
g  
g • Comprimento total por semana:  
g  
g Comprimento total = Comp. Varrição + Comp. Capinação 
g Comp. = 68,23 Km + 2,36 Km = 70,59Km 
g  
g • Peso do Lixo Coletado por semana:  
g  
g Peso = Rendimento x Comprimento total  
g Peso = 90,00 Kg/Km * 70,59 Km = 6.353,10Kg 
g  
g • Conversão de Peso (Kg) em Volume (m³)  
g  
g Volume = Peso total / Peso Específico 
g Volume = 6.353,10 / 1.100,00 = 5,77 m³ 
g Volume total por mês = 5,77 m³ * 4,30 = 24,81m³ 

 

• Cálculo de viagens da equipe de coleta:  
 

Capacidade do caminhão = 6,00 m³ 
Quantidade de viagens por mês = 4,00viagens 

 
3.4 Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar 

 
A. Definição  
Este serviço consiste na remoção de resíduos sólidos regulares produzidos por 

estabelecimentos residenciais e comerciais no perímetro urbano do município. A 
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operacionalização deste serviço será efetuada porta a porta em todas as vias públicas abertas 
à circulação do veículo coletor. Os veículos coletores percorrerão os itinerários 
preestabelecidos, respeitando o horário das viagens programadas, contendo cada um deles 
uma guarnição composta de 01 motorista e garis coletores. Estes coletores deverão apanhar e 
transportar os recipientes com cuidado para não danifica-los, assim como deverão “dar 
acabamento” nos pontos de atendimento especial com a varrição do local. A guarnição deverá 
apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado, sempre munido de equipamentos de 
proteção individual como, calçados, luvas, capas, etc.  

B. Estimativa do volume de lixo a ser coletado 
Como não temos dados sobre o volume de lixo produzido pela população do 

município, adotaremos a quantidade per capita, por dia de 650 gramas por habitante por dia, 
que corresponde à média dos municípios brasileiros, conforme o "Manual de Gerenciamento 
Integrado" Lixo Municipal. Esse valor já considera o lixo residencial e o lixo comercial.  

Consideramos ainda com base no mesmo manual que a densidade do lixo 
coletado é de 300 kg/m³ (quilos por cada metro cúbico), e que a população urbana total do 
município, nas áreas em que será realizada a coleta de lixo (zona urbana) é de 10.160 
habitantes.  

 
C. Dados e Cálculos da Coleta de Transporte de Lixo Domiciliar 

Dados:  

• Habitantes da zona urbana: 9.928 habitantes;  

• Produção per capita por dia de lixo domiciliar: 650 gramas  

• Densidade do lixo domiciliar: 300 Kg/m³  
 
Cálculos:  
g • Peso total mensal de lixo domiciliar:  
g  
g Peso total = Habitantes x Produção x 30 dias 
g Peso total =  10.160 x 0,65 x 30 = 198.120Kg 
g  
g • Converção de Peso (Kg) em Volume (m³)  
g Volume = Peso total / Densidade 
g Volume = 198.120 / 300 = 660,40m³ 
g  

• Quantidade de viagens mensais para transporte do lixo domiciliar:  
 

Caminhão Caçamba 6 m³ = 5 viagens x 26 dias x 6 m³ = 780,00 m³  
Sendo assim a equipe composta pelo caminhão caçamba, será utilizada 40% do 

seu tempo na coleta do lixo da varrição e capinação e o restante dos 60% na coleta de lixo 
domiciliar.  
 
 3.   COMPROMISSO DO CONTRATADO  
3.1 Atender às exigências contidas neste documento.  
 
4.  PRAZOS DE VIGÊNCIA  

4.1 O prazo de vigência da contratação dos serviços de  Coleta e transporte do lixo proveniente da 
varrição e capinação, visando atender à Secretaria Municipal de Administração é de 12 (doze) meses, 

a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o que dispõe a legislação 
vigente. 
 
5. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
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5.1 As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo proponente e/ou representante 
legal, com todas as páginas rubricadas, contendo as especificações, preço, unitário, total e global dos 
serviços; 
5.2 A apresentação da proposta por parte do interessado implica na plena aceitação de todos os termos 
contidos no presente documento e do modelo de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, 
conforme modelo contido no Edital “Minuta do Contrato”.  
5.3 – Para apresentação da proposta de preços a interessada deverá considerar também a PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS abaixo:  
 
Detalhamento: 

a) Para o preço da Coleta e transporte do lixo proveniente da varrição e capinação, visando 

atender à Secretaria Municipal de Administração deverá considerar o custo, incluindo, taxas e impostos 
pertinentes.  
b) A quantidade estimada de serviços mensais, que somente serão pagas se, efetivamente e 
comprovadamente, executados e, ainda, somente, na quantidade prevista. 
e) Para a composição do preço total mensal deverá ser considerado o valor mensal previsto. 
f)  Para a composição do preço global deverá ser considerado o total mensal para 12 meses. 
g) Para subsidiar a elaboração das propostas, apresentamos abaixo a tabela de itens. 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - PI 

ORÇAMENTO BÁSICO 
ITEM  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  P. UNIT.  

PREÇO 
TOTAL 

1 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS  KM   293,39      

2 CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA KM     14,17      

3 CAIAÇÃO DE MEIOFIO  KM       9,45      

3 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS  T     24,81      

4 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR  T   198,12      

VALOR TOTAL MENSAL 
                      
-    

VALOR TOTAL(12 MESES) 
                      
-    

VALOR ESTIMADO EM R$ 700.000,00 
6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
6.1 Toda a documentação necessária para a habilitação constará do Edital. 
 7. VALIDADE DA PROPOSTA  
7.1 A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. 
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
8.1 Após verificação das propostas apresentadas, os participantes serão comunicados por e-mail, faz 
e/ou publicação no diário oficial dos municípios sobre eventuais desclassificações (com as devidas 
justificativas) e sobre o nome dos interessados considerados vencedores.  
8.2 Será dado um prazo de 02 (dois) dias úteis para que os participantes apresentem recurso. Caso não 
sejam apresentados recursos ou caso os recursos não sejam aceitos pela Comissão, será homologada 
como vencedora os interessados citados no item anterior.  
8.3 Será declarada vencedora a proposta que atender as especificações e apresentar o menor preço 
GLOBAL dentre as classificadas. 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
9.1 O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas, de acordo com o número de requisições 
realizadas mensalmente, comprovadas pelas Ordens de Serviço emitidas no período, mediante: 
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9.1.1 Comprovação de que os serviços Coleta e transporte do lixo proveniente da varrição e 
capinação, visando atender à Secretaria Municipal de administração foram entregues nos termos de 

referência e apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, atestado pelo Servidor/Funcionário da 
Secretaria e autorizada pelo Secretária do Município. 
9.1.2 O pagamento será realizada em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da documentação 
constante do subitem acima. 
9.1.3 O valor deverá corresponder ao número de requisições efetivamente realizadas no mês, 
obedecendo a competência da despesa para fins de empenhamento. 
 
OBS: Às Secretarias Municipais não efetuarão o ressarcimento de nenhum imposto pago pela 
contratada. A Nota Fiscal, juntamente com o Termo de Recebimento, devidamente preenchido, deverá 
ser encaminhada a Secretaria Municipal, a fim de que sejam adotas as providências referentes ao 
pagamento.  
 
10. CRITÉRIO DESCLASSIFICATÓRIO  
10.1 Não atendimento de todos os itens contidos neste documento.  
 
11. PENALIDADES  
11.1 Multa de mora, diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, nos primeiros 10 (dez) 
dias; e  de 10% (dez por cento) 11º dia em diante, calculada sobre o valor total do contrato, por 
impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, 
por caso fortuito ou motivo de força maior;  
11.2 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 
8.666/93: 

 
I.  advertência;  

II.  multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
12. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS  
12.1 Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Comissão, por 
escrito, num prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega da proposta de preço 
e dos documentos de habilitação, no endereço da Prefeitura Municipal de Cabeceiras. 
12.2 As repostas serão enviadas aos interessados em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das 
propostas. O resultado será enviado via fax/e-mail aos interessados que apresentarem proposta, como 
forma de agilizar este processo. 

 
________________________________ 

Sec. De Administração 
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ANEXO II 
 

 

ATESTADO DE VISTORIA DO ENGENHEIRO CIVIL 

 

 Atestamos para os devidos fins que a Empresa 

___________________________________________, portadora do CNPJ ________________, 

representada pelo Sr. _____________________________________, Engenheiro Civil, CREA 

n°____________, realizou a Visita Técnico-Administrativa aos locais onde serão realizados os 

serviços referentes à Tomada de Preços  n.º ______/20____.. 

 

Cabeceiras/PI, ____ de _____________ de 20___, às ____ / _____ horas. 
 

 
 

________________________________________ 
Secretaria Municipal de Administração 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, onde de um lado, como 

CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Cabeceiras/PI, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 
______________________________, situada a Rua __________________________, nº_____, 
centro, Cabeceiras/PI, CEP ______________, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Secretário_________________________, inscrito no CPF/MF n° _______________________, 
brasileiro, casado pelo regime parcial de bens, _______________, residente e domiciliado no 
_________________________, - CEP _______________ Município de Cabeceiras/PI, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa 
________________________, com sede na rua ___________________ cidade de 
____________, no Estado de ____________________, inscrita no CNPJ sob o 
n.º___________________, neste ato representada por seu sócio ________________________, 
portador da cédula de identidade n.º______________ e inscrito no CPF sob o 
n.º________________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA. Resolvem 
firmar o presente Termo de Contrato, regido no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações subseqüentes, e pelas cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza pública, quais sejam: varrição 
manual de vias urbanas; capinação manual, raspagem de linha d’água; caiação de meio fio; 
coleta e transporte de lixo de varrição e entulhos; coleta e transporte de lixo domiciliar. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste 
Contrato e nos Anexos: 
I - No prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias consecutivos, após a assinatura do 
contrato, tomar as seguintes providências: 
Registro do contrato no CREA do Estado do Piauí; 
II - Cumprir fielmente este Contrato, de modo que os serviços, qualidade e prazos avençados. 
III - Executar os serviços, de acordo com o cronograma contido no Plano Executivo de Trabalho 
elaborado pela CONTRATADA e submetido à apreciação da CONTRATANTE para homologação, 
no máximo em até 08 (oito) dias corridos, da assinatura deste instrumento contratual, o qual, 
deverá obter o “De Acordo”, passará a integrar este Contrato, formando um todo indivisível.  
IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 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, bem como refazer os trabalhos que 
não estejam de acordo com o especificado neste Contrato. 
V - Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios porventura 
colocados a sua disposição para execução dos serviços, garantindo a sua guarda e 
conservação, devendo providenciar a manutenção corretiva decorrente da má utilização dos 
mesmos ou, de imediato, ressarcir a CONTRATANTE das respectivas despesas. 
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VI - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93. 
VII - Responder pelos danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas 
preventivas e corretivas contra os citados danos, com fiel observância às exigências das 
autoridades públicas competentes e das disposições legais em vigor. 
VIII - Responder, também, por eventuais prejuízos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 
provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades 
cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados. 
IX - Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e 
mobiliários da CONTRATANTE, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus 
empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos 
serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATANTE de todos os prejuízos a que der causa. 
X - A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente aos danos 
que lhe forem causados, diretamente das faturas dos pagamentos mensais que lhe forem 
devidos ou da garantia contratual, mediante prévio aviso, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. 
XI - Atender eventuais convocações da CONTRATANTE, bem como suas solicitações 
emergenciais, durante os dias úteis ou não, para atendimento ao objeto deste Contrato, 
principalmente para demandas que poderão resultar em prejuízos à CONTRATANTE ou a 
terceiros, sem quaisquer ônus adicionais à CONTRATANTE. 
XII – Treinar para cada tarefa dos serviços contratados, cada funcionário das respectivas 
equipes, bem como fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços contratados, sem ônus à CONTRATANTE, mantendo-os em perfeito estado de 
funcionamento; 
XIII - Fornecer à CONTRATANTE, mensalmente, planilha, contendo a relação detalhada dos 
serviços executados, especificando as quantidades. 
XIV - Prestar demais esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, obrigando-se a atender prontamente as reclamações 
que lhe forem repassadas. 
XV - Constatado o fornecimento de materiais inadequados/inaceitáveis, e não cumprido o 
disposto no item anterior, a CONTRATANTE providenciará a aquisição dos materiais e o custo 
será deduzido da fatura mensal, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste 
Contrato. 
XVI - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na 
legislação pertinente, assim como as medidas preventivas que objetivem evitar acidentes do 
trabalho, bem como fornecer aos seus empregados o material de EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) e EPC (Equipamento de proteção coletiva) apropriado à finalidade de uso 
a que se destina, de acordo com os serviços objetos deste Contrato e a instrução para seu uso 
efetivo, sem ônus adicional à CONTRATANTE. 
XVII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões quantitativas 
que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato.  
XVIII – A contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias após o inicio da prestação dos 
serviços, os seguintes documentos, sob pena de recisão unilateral do contrato adminstrativo: 
a) Cópia das Carteiras de Trabalho e Previdencia Social – CTPS devidamente anotadas em 
relação a todos os empregados contratados; 
b) Cópia do livro de registro de empregados contendo os registros de todos os empregados 
contratados; 
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c) Cópias do Programa de Controle  Médicos de Saúde Ocupacional – PCMSO e do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA específicos para as atividades objeto do contrato; 
d)Cópias dos atestados de saúde ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a 
realização de exame medico admissional, periódico ou demissional, dependendo da situação; 
e)Comprovante de realização de treinamento especifico para a função, quando exigido pela 
legislação; 
f) Cópia dos recibos de fornecimentos dos equipamentos de proteção individual a todos os 
empregados; 
g) Cumprir pontualmente todas as obrigações trabalhista e previdenciárias em relação aos 
empregados contratados, inclusive às normas de saúde e segurança do trabalho. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
A CONTRANTE obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo o acesso 
dos empregados da CONTRATADA às instalações; 
II - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços; 
III - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;  
IV - As instruções necessárias à execução dos serviços serão transmitidas pela CONTRATANTE 
aos Supervisores da CONTRATADA, que se encarregará de repassá-las aos profissionais a serem 
alocados. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos das faturas correspondentes serão efetuados, conforme a natureza dos 
serviços executados, através de medições promovidas, previamente, pela PREFEITURA ou 
constatação de concluída cada etapa de prestação dos serviços – nos termos do cronograma 
constante anexo ao contrato – até 03 (três) dias após sua execução, com observância dos 
preços unitários e em função da liberação dos recursos pelo órgão repassador.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS: 
5.1 - Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais 
condições estipuladas neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
mensal de R$ ___________________ (___________________________________________) e 
no valor global de R$ _____________(_____________________________________), 
provenientes dos seguintes cálculos: 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO  UNID.  
QUANT

.  
P. 

UNIT.  
PREÇO 
TOTAL 

1 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS  KM   293,39      

2 
CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA 
D'ÁGUA 

KM     14,17      

3 CAIAÇÃO DE MEIOFIO  KM       9,45      

3 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VARRIÇÃO E 
ENTULHOS  

T     24,81      

4 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR  T   198,12      

VALORTOTAL MENSAL 
                      
- 

VALOR TOTAL(12 MESES) 
                      
- 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES: 
6.1 – Para efeito de reajuste de preços – motivado de encaminhamento de pormenorizada 
justificativa da CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE – respeitar-se-á, como premissa, a 
necessidade de recomposição de preços, de modo a manter a atualização financeira dos 
valores a serem pagos, tal como previsto no inciso XIV, alínea “c”, do art. 40 c/c com o inciso II, 
alínea “d”, do art. 65 – todos da Lei n° 8.666/93 com alterações posteriores, porém somente o 
suficiente e legalmente permitido para manter o equilíbrio econômico e financeiro do 
contrato, observando-se a metodologia de cálculo a seguir indicada. 
6.2 – Quando se tratar de reajuste dos preços unitários contratados de: 
a) Coleta 
 

P = Po x [0,60 x (M/Mo) + 0,30 x (I/Io) + 0,10 x (c/Co)] 
 
6.3 – Para os reajustes dos preços unitários contratados para varrição, capina e caiação: 
    

P = Po x [1,00 x (M/Mo)] 
 
Onde: 
P = Preço unitário contratual reajustado dos serviços. 
Po = Preço unitário contratual dos serviços, relativo ao mês de apresentação da proposta. 
M = Piso salarial da categoria, no município contratante, dissídio, acordo coletivo de trabalho 

ou valor efetivamente pago à categoria, no mês do reajustamento. 
Mo = Piso salarial da categoria no município contratante, no mês de apresentação da 

proposta. 
I = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – Veículos e equipamentos – Coluna 16, 

publicação na Revista Conjuntura Econômica, ditada pela Fundação Getúlio Vargas, 
mês do reajustamento. 

Io = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – Veículos e equipamentos – Coluna 16, 
publicação na Revista Conjuntura Econômica, ditada pela Fundação Getúlio Vargas, 
mês de apresentação da proposta. 

C = Preço do litro de óleo diesel, mês do reajustamento. 
Co = Preço do litro de óleo diesel, mês de apresentação da proposta.  
6.4 – Se, no momento da elaboração do documento de cobrança, não for conhecido o índice 
definitivo a ser utilizado para efeito de reajustamento, aplicar-se-á, provisoriamente, o último 
índice conhecido, promovendo-se o pagamento de eventual diferença tão logo conhecido o 
índice definitivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: 
7.1 - O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 
___/____/______, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE e concordância da 
CONTRATADA, por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos Lei 
8.666/93, em seu art. 57, inc. II. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
8.1 – O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo comas cláusulas e 
condições estipuladas nos instrumentos contratual, respondendo, a cada uma das partes,  
pelas conseqüências de sua inexecução, total ou parcial, reservando–se a Prefeitura Municipal 
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de Cabeceiras o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em descordo 
com as cláusulas contratuais. 
8.2 – A fiscalização sobre a prestação dos serviços, objeto da presente licitação será exercida 
por representante da Prefeitura Municipal de Cabeceiras e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
verificadas na execução dos serviços, inexistindo, em qualquer circunstância, a co-
responsabilidade do Poder Público ou dos seus agentes e prepostos. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC: 
9.1 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
I - Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato. 
II - As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, e de acidentes de 
trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, fica a CONTRATADA sujeita às 
seguintes sanções, assegurado o amplo direito de defesa: 
10.1.1 – Advertência, por escrito; 
10.1.2 – multa, observadas as situações previstas nesta cláusula, como a seguir indicadas: 
Para os serviços pertinentes à coleta, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas, para 
as quais se tomará por unidade o valor da tonelada de lixo coletada, vigente à época da 
infração: 
I – Por setor de coleta não completado no prazo estabelecido no plano proposto, abandono 
sistemático de recipiente e sacos plásticos, transporte de resíduos sem as devidas cautelas de 
proteção, despejo de detritos em vias públicas: Multa no valor de 01 (uma) tonelada por 
ocorrência; 
II – Pela diminuição total ou parcial do número de varrições, estabelecido no plano proposto: 
Multa no valor de 01 (uma) tonelada por ocorrência; 
III – Pelo não atendimento a pedido de substituição de empregado ou veículo que, 
comprovamente, esteja prejudicando o bom andamento dos serviços, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas a contar da data de tal solicitação: Multa no valor de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) do contrato por dia de atraso por empregado ou veículo a ser substituído. 
Parágrafo Primeiro – As multas não assumem caráter compensatório. Além de independentes 
e cumulativas, não eximem a CONTRATADA da plena obrigação e responsabilidade pela 
execução dos serviços contratados. 
Parágrafo Segundo – O valor das multas aplicadas será, sempre, objeto de dedução do 
pagamento correspondente à primeira liberação de faturamento ocorrida após as respectivas 
aplicações, quando não houver sido exercido o direito de defesa ou, casa tenha ocorrido, 
tenha sido definitivamente denegado, sem prejuízo de proceder-se o abatimento do valor da 
caução, ou cobrado judicialmente. 
Parágrafo Terceiro – As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da data da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma 
infração, caso em que será aplicada a multa pelo valor em dobro. 
Parágrafo Quarto – Caso venha a ocorrer reincidência no cometimento da infração em prazo 
superior a 15 (quinze) dias corridos, passará a nova contagem para efeito de apuração de 
reincidência, retornando-se, pois, à classificação da primeira nova ocorrência como não 
reincidência. 
Parágrafo Quinto – Não será considerada reincidência a infração do mesmo tipo cometida em 
locais diversos ou por equipes distintas. 
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10.2 – A autuação deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da verificação da 
ocorrência, concedida à autuada o prazo limite de 48 (quarenta e oito) horas para defesa, no 
que couber e não poderão exceder a 20% do contrato. 
10.3 – Após a entrega do documento de defesa, caberá à Secretaria competente decidir sobre 
a matéria, mantendo ou não a aplicação da penalidade. Em caso de recursos, o processo será 
elevado á apreciação do Sr. Prefeito do Município de Cabeceiras – a quem competirá a decisão 
em última instância, na esfera administrativa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PROCESSO LICITATÓRIO 
11.1 – O presente termo é originado do processo licitatório n.º 003/2013 – Modalidade 
Tomada de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, ensejará conseqüências 
contratuais e as previstas em lei. 
Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para rescisão do contrato, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 
a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de qualquer das obrigações ou das 
responsabilidades previstas neste contrato; 
b) a transferência total ou parcial do presente contrato, sem o prévio assentimento da 
CONTRATANTE; 
c) o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços; 
d) a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA; 
e) a dissolução da sociedade; 
f) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo 
da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
g) demais motivos especificados no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da 
CONTRATADA, relativamente aos serviços contratados, os quais serão entregues à 
CONTRATANTE, que os executará por si ou por terceiros. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
13.1 - Os recursos previstos para a execução da obra, objeto do presente certame licitatório, 
estão determinados na seguinte rubrica orçamentária: FPM/ICMS/FUS e OUTROS RECURSOS. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 I - A CONTRATANTE, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, 
alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início de execução dos serviços, mediante 
prévia comunicação à CONTRATADA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias; 
II - Em razão de eventuais alterações estruturais da CONTRATANTE, poderá haver modificações 
nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATANTE notificará a contratada 
para promover as mudanças necessárias. 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para 
atendimento deste contrato com a anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE; 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões oriundas deste contrato, o foro competente é o da Comarca de 
Cabeceiras/PI. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
   

Cabeceiras/PI, _____ de _____________ de 20___. 
 
 

Pela Prefeitura Municipal de Cabeceiras 
 

______________________________________ 
Secretário 

 
 

Pela (CONTRATADA) 
 
 

_____________________________________ 
(Nome) 
CPF N° 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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Tomada de Preço N° 001/2014 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 ______________________________________________________________________ 
                                                      Nome da Empresa 
 (CNPJ) __________________________________,com sito à (endereço completo 
______________________________________________________________________, 
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores). 
 
 
 
 
 

Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal  

 
 

 
 
 
 

 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação. 
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Tomada de Preço N° 001/2014 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

 
_____________________________________________________________________ 
 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)__________________
_____________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura  
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Tomada de Preço N° 04/2014 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 
_____________________________________________________________________ 
 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)__________________
_____________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, por 
seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 
2002 e para fins da presente Tomada de Preço nº 001/2014 da Administração Municipal 
de Cabeceiras PI, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos do Edital do tomada de preço em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura  

 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes 
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) 

exigidos nesta licitação.  
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Tomada de Preço N° 001/2014 
 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI 123/06 

 
 
 
Eu, ___________________________________contador CRC __________________, 
afirmo ser contador responsável pelas contas da empresa ____________________inscrita 
nº. CNPJ__________ e com esta função, declaro que a mesma esta devidamente 
enquadrada nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 dezembro de 
2006, como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as 
responsabilidades. 
  
 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura  
VÁLIDA SOMENTE COM FIRMA RECONHECIDA 
 
 
(Observação: esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão e deverá ser 
apresentada de acordo com o inciso I, alínea “d” do item 5.2 do edital) 
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Tomada de Preço N° 001/2014 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LEI 123/06 
 
 
 
Eu, ___________________________________CPF __________________, afirmo como 
representante legal da empresa ____________________inscrita nº. CNPJ__________ de 
não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar nº123/06. 
  
 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
(Observação: Declaração terá validade de 30 dias após sua emissão) 
 
 
 
 
 
 
 


