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LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
OU A ELAS EQUIPARADAS. 

 
EDITAL CONVITE Nº 078/2017 

 
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ. sob o nº 
45.128.816/0001-33, com sede na Avenida Rodolfo Baldi n° 817, Centro, na cidade de Tabapuã, Estado de 
São Paulo, pela presente convida essa conceituada empresa para participar do presente certame 
licitatório na modalidade CONVITE, tipo licitação de MENOR PREÇO, o qual será aberto nos termos da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, ficando estabelecida desde já a data 24/11/2017, até as 13h30, 
para recebimento e protocolo dos envelopes, pelo Setor de Licitação e Contratos e para abertura às 
13h45, pela Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 093/2017, de 02 de janeiro de 
2017, na sala do Setor de Licitação e Contratos. 

 
1. DO OBJETO 
1.1.- CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO a contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados em mecânica, visando a retifica de motor dos seguintes veículos utilizados no Transporte 
Escolar de Alunos da Rede Municipal de Educação: 
- Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 – CHASSI: 9BM688272AB676444 – DIESEL 
ANO: 2009/2010, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços. 
-Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736/SP – CHASSI: 93PB37D2M5C016382 – 
DIESEL ANO: 2005/2005, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços. 
 
1.2.- Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referencia e Modelo de Proposta Comercial 
Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Participação / Contratação  
Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo V – Minuta de Contrato  
Anexo VI - Termo de Ciência e de Notificação Estado de São Paulo 
 
1.3.- Fica fixado o preço global máximo por lote que a Prefeitura Municipal de Tabapuã se propõe a pagar 
para a execução do objeto desta licitação, conforme segue: 
- Lote I: R$ 19.224,80 (dezenove mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos); 
- Lote II: R$ 23.550,33 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). 
 
2. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
2.1. O Setor de Licitações e Contratos prestará esclarecimentos sobre a Licitação, através do telefone/fax 
(17) 3562-9022, ou diretamente no Paço Municipal, no horário das 09h00 às 11h00 e das 13h00 as 17h00 
horas. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste convite EXCLUSIVAMENTE as empresas enquadradas como MICRO 
EMPRESAS - “ME” e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – “EPP”, qualificadas como tais, nos termos do art. 
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3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, convidadas do ramo de atividade pertinente ao seu objeto 
que atenderem às exigências de habilitação. 
3.1.1.- Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar da presente licitação, 
empresas interessadas, cadastradas ou não Prefeitura Municipal de Tabapuã, na correspondente 
especialidade ou em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, desde que manifestem 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada como prazo final do 
recebimento do envelope PROPOSTA, observado o subitem 3.1. 
3.2. Estará impedida de participar, a empresa: 
a) que não se enquadre nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
b) suspensa temporariamente de participar em licitação na Prefeitura Municipal de Tabapuã, ou 
declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 
c) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Convite; 
d) concordatárias ou sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em 
recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.  
3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 
8666/93. 
3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase do processo. 
3.5. A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em nome da filial, devendo 
ser o contratado executado pela empresa vencedora do certame. 
3.6. A empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme 
estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº. 123/2006, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
 
4.- DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
4.1.- O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua parte externa 
a seguinte descrição: 

 
ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – SP 
PROCESSO Nº 100/2017 – CONVITE Nº 033/2017 
ABERTURA: 24 de novembro de 2017  
PROPONENTE:________________________(Nome do Licitante) 

  
5. DAS PROPOSTAS 
5.1. A empresa participante deverá apresentar proposta digitada em documento em separado contendo 
as mesmas informações, sem emendas ou rasuras e atender a todas as exigências contidas deste CONVITE 
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e seus ANEXOS; ao final ser identificada, datada e assinada pelo representante legal; acondicionada em 
envelope lacrado com a identificação do proponente e o número desta licitação, contendo 
necessariamente o preço que deverá ser cotado em valor global correspondente aos serviços a serem 
executados, e ainda: 
5.1.1. Anexo I, que representa a “Proposta Comercial” referente ao empreendimento, digitada em única 
via, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinadas e identificadas 
em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 
5.1.1.1.- razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Municipal, se for o caso; 
5.1.1.2.- número do convite e do processo; 
5.1.1.3.- preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo todos os tributos e encargos incidentes; 
5.1.1.4.- validade da proposta: _____ (---) dias, a contar da data da abertura do envelope proposta, não 
podendo ser inferior a 15 (quinze) dias; 
5.1.1.5.- local, data por extenso, assinatura e identificação do signatário, com nome, função, número do 
CPF e do RG. 
 
5.1.2.- Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 
5.1.2.1.- Declaração de aceitação dos termos da presente licitação, sendo tácita quando omitida. 
5.1.2.2.- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação, contratação e que não 
foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a 
comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação, conforme 
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Participação / Contratação; 
5.1.2.3.- Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, através 
de declaração de que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos 
cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, podendo ser utilizado, 
para tanto, o modelo do Anexo III - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 
5.1.2.4.- Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (se for o 
caso). 
 
5.2- A Administração, através da Comissão de Licitação poderá, a seu critério, solicitar informações 
adicionais a respeito dos serviços a serem prestados. 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. A empresa interessada no certame deverá apresentar a documentação relativa à habilitação 
jurídica, juntamente com o Envelope Proposta, conforme o caso, que consistirá em:  

I - registro comercial, no caso de empresa individual; 
II - 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;  

II - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 
6.1.1.- Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
apresentação dos documentos de que trata os art. 29 a 31 da mesma norma. 
 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
7.1. As propostas serão recebidas até as 13h30 horas do dia 24/11/2017, no endereço constante do 
preâmbulo do presente convite, quando serão abertas em sessão pública. 
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7.2. No dia, hora e local previsto no preâmbulo deste instrumento convocatório, a Comissão procederá à 
abertura dos envelopes apresentados pelos licitantes. 
7.3. A Comissão Julgadora e demais presentes, rubricarão os documentos e as propostas apresentadas no 
ato da sessão. 
 
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CONTRATAÇÃO 
8.1. O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função dos preços cotados para a 
aplicação das peças e dos serviços de cada lote, classificando-se em primeiro lugar a proposta que atenda 
as especificações contidas neste instrumento convocatório, que oferte o “MENOR PREÇO POR LOTE”, de 
conformidade com o disposto no artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 2º do artigo 45 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 
8.2. Serão desclassificadas as propostas formuladas em desconformidade com as exigências deste 
instrumento, bem como as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
8.3. Para a Contratação da Empresa a qual a proposta foi Homologada e Adjudicada serão exigidos a 
apresentação da seguinte documentação de regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do Ministério da Fazenda, 
comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 
b) Prova de inscrição no cadastro Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa 
relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor; 
d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 
pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto 
aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a finalidade de licitação e 
contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  
g1) A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Federal, 
subitem “d”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, fica dispensada da 
apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, exigência do subitem “g”; 
h) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), com prazo de validade em vigor; 
i) Certidão de regularidade CNDT conforme Lei 12.440 de julho de 2011. 
j) Cópia do documento de identidade e do CPF do responsável legal da empresa;  
 

8.4. As cópias dos documentos poderão ser autenticadas por servidor responsável pela recepção dos 
documentos, no caso de serem apresentados os originais. 
8.5. A execução contratual será executada sob supervisão de servidor designado pela Administração. 

 
9. DO PREÇO A SER OFERTADO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1. O preço global a ser apresentado deverá ser expresso em moeda corrente nacional e apurado na data 
da apresentação da proposta, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
9.2. O preço contratual será o proposto pelo licitante vencedor, na forma do item anterior. 
9.3. O regime de execução do objeto é empreitada por preço global por lote. 
9.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e tributos 
decorrentes da execução total do objeto desta licitação. 
   
 
 



 

 

5 
 

10. DA EXECUÇÃO, DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES.  
10.1 - Os motores encontram-se disponíveis para vistoria prévia dos interessados na Oficina Mecânica da 
Prefeitura (situada na Rua Valdemiro Nazário Ferreira, nº 1657, Parque Industrial).  
10.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ainda que parcialmente, a prestação dos serviços. 
10.3 - A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais especializados para a execução do serviço. 
10.4 - A substituição de peças que se fizerem necessários, deverá ser feita por peças ORIGINAIS do 
fabricante. 
10.5 - Por ocasião da prestação do serviço, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo 
(canhoto, rodapé ou outro documento hábil) a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento e/ou atestado de execução dos 
serviços. 
10.6 - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá, se disser respeito à especificação, 
determinando que o serviço seja realizado novamente, sem custo, ou rescindindo a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. Nesta hipótese, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por 
escrito; 
10.7 - A Contratada deverá encaminhar juntamente com a nota de prestação de serviços Relatório 
Técnico dos Serviços e deverão conter todas as informações e descrever todos os aspectos relevantes 
ocorridos durante o desenvolvimento de cada uma das fases dos trabalhos. 
10.8 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma vez 
verificado o atendimento integral das especificações contratadas e/ou serviços realizados, mediante 
recibo no corpo da nota, firmado pelo servidor responsável pelo recebimento. 
10.9. O prazo do Licitante para assinatura do Contrato ou documento equivalente será de 02 (dois) dias 
após a homologação e a devida notificação. 
10.10. O licitante vencedor deverá realizar os serviços objeto deste certame no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data de assinatura do contrato e autorização emitido pelo Setor competente. 
10.10.1. A prestação de serviços poderá ter a sua duração prorrogada conforme art. 57, inciso II, da Lei de 
Licitações e Contratos. 
 
10.11.- Serão obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar os serviços por meio de mão-de-obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com 
a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços objeto do presente CONTRATO; 
b) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades 
observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações do pessoal contratado; 
c) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, os 
serviços sejam executados e entregues inteiramente concluídos e de forma satisfatória;  
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 
presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, 
observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) assumir quaisquer acidentes na execução dos serviços; 
f) arcar com os custos dos serviços realizados sem a devida requisição ou autorização fornecida pelo 
CONTRATANTE. 
g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 
presente contrato; 
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas. 
 
10.12. Serão obrigações da CONTRATANTE: 
a) Indicar responsável para que junto com o representante da CONTRATADA, dirimam as dúvidas 
porventura existentes; 
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b) Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços. 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do 
CONTRATADO; 
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento; 
d) fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do fiscal de Contrato, devidamente nomeado através 
de Portaria e pela Diretoria Municipal de Obras, Viação e Serviços; 
e) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no Contrato depois do 
recebimento das Notas Fiscais ou Recibos de Prestação de Serviços; 
f) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste Contrato. 
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 
h) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 – Os pagamentos serão efetuados em 30 dias contados a partir da emissão das notas fiscais. As notas 
fiscais deverão seguir a legislação vigente para emissão eletrônica, com pelo menos 3 (três) dias úteis de 
antecedência, acompanhada do Relatório dos serviços prestados a que o pagamento se referir, firmado 
pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução. 
11.2 – Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da empresa contratada, que 
deverá informar com antecedência o número desta e o nome da agência bancária, para efeito de 
providências administrativas dos respectivos depósitos. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. As despesas com a execução da presente licitação, ocorrerão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento do Poder Executivo no presente exercício, sob a seguinte classificação 
orçamentária: 02.06 Divisão de Educação Básica – 12.361.0006.2015 Manutenção do Transporte Escolar 
Educação Básica – Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 
105 e Ficha nº 106  
12.2.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso - 01 Tesouro Municipal e 02 – 
Transferências e Convênios Estadual. 
 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
13.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 
13.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 
concorrido; 
13.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total dos serviços a serem fornecidos, por 
dia de atraso no cumprimento dos prazos; 
13.1.3. Multa no valor de 10,00% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços a serem fornecidos, por 
dia de atraso, na hipótese de reincidência cumprimento dos prazos; 
13.1.4. Multa de 10,00% (dez por cento) do valor anual do contrato, na hipótese de sua rescisão por culpa 
do contratado; 
13.1.5. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, ou contratar, pelo prazo 
de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual que implique desatendimento da continuidade dos 
serviços; 
13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Tabapuã, nos casos de 
falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações penais ou má fé do contratado, com 
comunicação aos respectivos registros cadastrais; 



 

 

7 
 

13.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao Município o direito de 
optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
14.1. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
deverão ser interpostos a Sra. Prefeita Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
observando-se o prazo legal para interposição de 02 (dois) dias úteis a contar da ciência do ato. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
15.1. Concluídos os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços apresentadas e 
obedecidos os prazos legais de recursos, a autoridade competente deliberará quanto à Adjudicação e 
Homologação. 
15.2. A contratação se dará no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação do adjudicatário, 
momento em que se verificará a manutenção das exigências de habilitação. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório, o direito de, a 
qualquer tempo, antes da contratação, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la (de ofício) por ilegalidade ou por provocação de terceiros, mediante decisão fundamentada, 
garantindo-se o direito de recurso. 
16.2. A simples apresentação dos envelopes para a licitação significa que as empresas licitantes estão de 
pleno acordo com todas as exigências e especificações constantes deste Convite, bem como as da 
legislação em vigor. 
16.3. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações e, se o caso, submetido 
por esta à autoridade superior. 
 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 14 de novembro de 2017. 

 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 
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PROCESSO Nº 100/2017 
REF. CONVITE Nº 033/2017. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em mecânica, visando a 
retifica de motor dos seguintes veículos utilizados no Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal de 
Educação: 
 
- Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 – CHASSI: 9BM688272AB676444 – DIESEL 
ANO: 2009/2010, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços, abaixo: 

 
a) Peças a serem substituídas: 

 
ITEM UN DESCRIÇÃO DAS PEÇAS QUANT. 

1 UN KITS MOTOR 01 
2 JG BRONZINA MANCAL 01 
3 UN JOGO DE JUNTA COMPLETO 01 
4 UN PINO CAPA MANCAL 01 
5 UN SELO COMANDO 01 
6 JG BRONZINA VIELA 01 
7 UN BUCHA BIELA 01 
8 UN PARAFUSO BIELA 01 
9 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 01 

10 UN PISTA DO RETENTOR 01 
11 UN VARETAS DE VÁLVULAS 03 
12 UN VEDADOR DE VÁLVULAS 01 
13 UN PARAFUSO CABEÇOTE 06 
14 UN TUCHO DE VÁLVULA 04 
15 UN MANGUEIRA PURIFICADOR AR 01 
16 UN CONEXÃO AR 03 
17 UN DEDAL 18 MM 01 
18 UN MANGUEIRA BOCAL ÓLEO 01 
19 UN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 01 
20 UN ENGRENAGEM COMANDO 01 
21 UN BUCHA COMANDO 01 
22 UN FILTRO DE AR 01 
23 UN ELEMENTO DE SEGURANÇA 01 
24 UN FILTRO DIESEL 01 
25 UN FILTRO LUBRIFICANTE 01 
26 UN ÓLEO MOTOR 01 
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27 UN REPARO BOMBA ÁGUA 01 
28 UN TUBO DE COLA 01 
29 UN VÁLVULA ALIVIO 01 
30 UN SENSOR DE ÓLEO 01 
31 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA 01 
32 UN CHUPETA PLÁSTICA 01 
33 UN FILTRO RACO 01 
34 UN MANGUEIRA RETORNO ÓLEO TURBO 01 
35 UN PARAFUSO TUB. ESCAPE 08 
36 UN BATENTE BOMBA ÁGUA 01 
37 UN BORRACHA PESCADOR 01 
38 UN MANGUEIRA RADIADOR AR 01 
39 UN ENGRENAGEM BOMBA INJETADORA 01 
40 UN MANGUEIRA RADIADOR AR VERM 01 
41 UN FLEX BOMBA INJETORA 01 
42 LT ÓLEO ATF 02 
43 UN ARRUELA DEFLETORA 01 
44 UN MANGUEIRA TROCADOR CALOR  01 

 
b) Serviços a serem executados: 

 
ITEM UN DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. 

1 SERV. POLIR VIRABREQUIM 01 
2 SERV. ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR CILINDRO 01 
3 SERV. PLAINAR BLOCO 01 
4 SERV. AJUSTAGEM DE MANCAL 01 
5 SERV. MANDRILHAR BERÇO MANCAL 01 
6 SERV. MANDRILHAR BUCHA COMANDO 01 
7 SERV. EQUALIZAR ALTURA PISTÃO 01 
8 SERV. REBAIXAR PISTÕES 01 
9 SERV. RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA 01 

10 SERV. RETIFICAR VÁLVULA 01 
11 SERV. MONTAR CABEÇOTE 01 
12 SERV. TESTE DE CABEÇOTE 01 
13 SERV. REVISAR BOMBA DE ÓLEO 01 
14 SERV. POLIR COMANDO 01 
15 SERV. AJUSTAGEM DE BIELAS 01 
16 SERV. RETIFICAR BIELAS 01 
17 SERV. RETIFICAR BUCHAS DE BIELAS 01 
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18 SERV. LIMPEZA QUÍMICA COMPLETA 01 
19 SERV. MONTAGEM COMPLETA 01 
20 SERV. PINTURA MOTOR 01 
21 SERV. TIRAR E COLOCAR MOTOR 01 
22 SERV. REVISAR TURBINA 01 
23 SERV. REVISAR RADIADOR ÁGUA 01 
24 SERV. LIMPEZA RADIADOR AR 01 
25 SERV REVISAR BOMBA E BICOS 01 

 
-Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736/SP – CHASSI: 93PB37D2M5C016382 – 
DIESEL ANO: 2005/2005, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços, abaixo: 
 

a) Peças a serem substituídas: 
 
ITEM UN DESCRIÇÃO DAS PEÇAS QUANT. 

1 UN ARRUELA DE ENCOSTO 01 
2 JG KITS MOTOR 01 
3 JG BRONZINA MANCAL 01 
4 JG JOGO DE JUNTA COMPLETA 01 
5 JG BRONZINA BIELA 01 
6 UN BIELAS 02 
7 UN BUCHA BIELA 01 
8 UN COMANDO DE VÁLVULA 01 
9 JG VEDADOR DE VÁLVULA 01 

10 UN FILTRO LUBRIFICANTE 01 
11 LT ÓLEO MOTOR- 1 L 12 
12 UN PARAFUSO TAMPA VÁLVULA 04 
13 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA DUPLA 01 
14 UN SENSOR COMANDO 01 
15 UN BOMBA DE ÓLEO 01 
16 UN MANGUEIRA RESPIRO 01 
17 UN BOMBA ÁGUA 01 
18 UN FLEXÍVEL RETORNO CANO DO COMANDO 01 
19 UN PARAFUSO COLETOR ESCAPE 08 
20 UN ROLETE GUIA CORREIA 02 
21 UN PARAFUSO CARTER 06 
22 UN PARAFUSO COLETOR ADMISSÃO 08 
23 UN FLEXÍVEL RETORNO BICOS 01 
24 UN PARAFUSO CAIXA DISTRIBUIDOR CURTA 06 
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25 UN PARAFUSO BIELA 08 
26 UN BUJÃO DO CARTER 01 
27 UN PARAFUSO CABEÇOTE 02 
28 UN SENSOR DE ÓLEO 01 
29 UN GUIA CAPA  MANCAL DO COMANDO 08 
30 UN BUCHA MANCAL INTERNA 04 
31 UN PAR DE MANCAL DO COMANDO 01 
32 UN REGULADOR VÁLVULA 12 
33 UN JEET COLER DO PISTÃO 04 
34 UN JEET COLER DO COMANDO 01 
35 UN FLEXÍVEL RETORNO ÓLEO BOMBA  VÁCUO 01 
36 UN FLEXÍVEL RETORNO ÓLEO DO TURBO 01 
37 UN BALANCEIRO CURTO 01 
38 UN BALANCEIRO CUMPRIDO 02 
39 UN PARAFUSO TROCADOR CALOR 05 
40 UN ROSCA DE AÇO 06 
41 UN ISOLADOR TUBAGEM ADMISSÃO 09 
42 UN ENGRENAGEM DO COMANDO 01 

 
b) Serviços a serem executados: 

 

 
ITEM UN DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. 

1 SERV. RETIFICAR VIRABREQ. 01 
2 SERV. ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR CILINDRO 01 
3 SERV. PLAINAR BLOCO 01 
4 SERV. AJUSTAGEM DE MANCAL 01 
5 SERV. EQUALIZAR ALTURA PISTÃO 01 
6 SERV. REBAIXAR PISTÕES 01 
7 SERV. MANDRILHAR BERÇO MANCAL 01 
8 SERV. ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE 01 
9 SERV. LIMPEZA QUÍMICA COMPLETA 01 

10 SERV. MONTAGEM COMPLETA 01 
11 SERV. PINTURA MOTOR 01 
12 SERV. REVISAR BOMBA VÁCUO 01 
13 SERV. RECUPERAR CABEÇOTE 01 

 
c) Da execução e do prazo: 
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A execução dos serviços no veículo deverá obedecer às Normas Técnicas Brasileiras 
regulamentadoras, seja no aspecto de qualidade dos materiais, seja da mão-de-obra, bem como as 
determinações da Setor Municipal responsável.  

As peças elencadas nas tabelas acima devem apresentar-se dentro das normas de 
qualidade exigidas pelas legislações aplicáveis, sendo admitidas tão somente peças novas e adequadas ao 
veículo referido. 

Assegurar a garantia total das peças pelo período de 12 (doze) meses contados da 
entrega dos veículos ao Município, bem como pelo serviço prestado, sem qualquer ônus ao Município em 
caso de problema verificados nestes serviços/peças. 

Executar o serviço no prazo de 15 (quinze) dias contados da Autorização emitida pelo 
Setor competente. 
 
Tabapuã, 31 de outubro de 2017. 
 

*ASSINADO NO ORIGINAL* 
FABRICIO MONTES DE MATTOS    

Chefe do Setor de Manutenção de Veículos e Equipamentos 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 100/2017 
REF. CONVITE Nº 033/2017 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
DADOS DO LICITANTE 

Proponente: 
CNPJ 
Endereço: Rua/Avenida, nº, Bairro, CEP, Cidade/Estado     
CEP:                         FONE:                                FAX: 
e-mail institucional:                                                                  
e-mail pessoal: 
Responsável para assinatura do Contrato: 
Nome: 
RG: 
CPF: 
Endereço: Rua/Avenida, nº, Bairro, CEP, Cidade/Estado:     

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em mecânica, visando a 
retifica de motor dos seguintes veículos utilizados no Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal de 
Educação: 
 
- Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 – CHASSI: 9BM688272AB676444 – DIESEL 
ANO: 2009/2010, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços, abaixo: 
 

a) Peças a serem substituídas: 
 
ITEM UN DESCRIÇÃO DAS PEÇAS QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 UN KITS MOTOR 01   

2 JG BRONZINA MANCAL 01   

3 UN JOGO DE JUNTA COMPLETO 01   

4 UN PINO CAPA MANCAL 01   
5 UN SELO COMANDO 01   
6 JG BRONZINA VIELA 01   

7 UN BUCHA BIELA 01   

8 UN PARAFUSO BIELA 01   

9 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 01   
10 UN PISTA DO RETENTOR 01   
11 UN VARETAS DE VÁLVULAS 03   

12 UN VEDADOR DE VÁLVULAS 01   

13 UN PARAFUSO CABEÇOTE 06   



 

 

14 
 

14 UN TUCHO DE VÁLVULA 04   

15 UN MANGUEIRA PURIFICADOR AR 01   
16 UN CONEXÃO AR 03   
17 UN DEDAL 18 MM 01   

18 UN MANGUEIRA BOCAL ÓLEO 01   

19 UN MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 01   
20 UN ENGRENAGEM COMANDO 01   

21 UN BUCHA COMANDO 01   

22 UN FILTRO DE AR 01   
23 UN ELEMENTO DE SEGURANÇA 01   

24 UN FILTRO DIESEL 01   
25 UN FILTRO LUBRIFICANTE 01   

26 UN ÓLEO MOTOR 01   

27 UN REPARO BOMBA ÁGUA 01   
28 UN TUBO DE COLA 01   
29 UN VÁLVULA ALIVIO 01   
30 UN SENSOR DE ÓLEO 01   

31 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA 01   
32 UN CHUPETA PLÁSTICA 01   
33 UN FILTRO RACO 01   
34 UN MANGUEIRA RETORNO ÓLEO TURBO 01   

35 UN PARAFUSO TUB. ESCAPE 08   
36 UN BATENTE BOMBA ÁGUA 01   

37 UN BORRACHA PESCADOR 01   
38 UN MANGUEIRA RADIADOR AR 01   

39 UN ENGRENAGEM BOMBA INJETADORA 01   

40 UN MANGUEIRA RADIADOR AR VERM 01   

41 UN FLEX BOMBA INJETORA 01   
42 LT ÓLEO ATF 02   
43 UN ARRUELA DEFLETORA 01   
44 UN MANGUEIRA TROCADOR CALOR  01   

 
VALOR TOTAL DAS PEÇAS: 
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b) Serviços a serem executados: 

 
ITEM UN DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERV. POLIR VIRABREQUIM 01   

2 SERV. ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR 
CILINDRO 01 

  

3 SERV. PLAINAR BLOCO 01   

4 SERV. AJUSTAGEM DE MANCAL 01   

5 SERV. MANDRILHAR BERÇO MANCAL 01   
6 SERV. MANDRILHAR BUCHA COMANDO 01   
7 SERV. EQUALIZAR ALTURA PISTÃO 01   

8 SERV. REBAIXAR PISTÕES 01   

9 SERV. RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA 01   

10 SERV. RETIFICAR VÁLVULA 01   
11 SERV. MONTAR CABEÇOTE 01   

12 SERV. TESTE DE CABEÇOTE 01   
13 SERV. REVISAR BOMBA DE ÓLEO 01   
14 SERV. POLIR COMANDO 01   
15 SERV. AJUSTAGEM DE BIELAS 01   
16 SERV. RETIFICAR BIELAS 01   
17 SERV. RETIFICAR BUCHAS DE BIELAS 01   
18 SERV. LIMPEZA QUÍMICA COMPLETA 01   
19 SERV. MONTAGEM COMPLETA 01   
20 SERV. PINTURA MOTOR 01   
21 SERV. TIRAR E COLOCAR MOTOR 01   
22 SERV. REVISAR TURBINA 01   
23 SERV. REVISAR RADIADOR ÁGUA 01   
24 SERV. LIMPEZA RADIADOR AR 01   
25 SERV REVISAR BOMBA E BICOS 01   

 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 

 

 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE I: 
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-Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736/SP – CHASSI: 93PB37D2M5C016382 – 
DIESEL ANO: 2005/2005, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços, abaixo: 
 

a) Peças a serem substituídas: 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DAS PEÇAS QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 UN ARRUELA DE ENCOSTO 01   

2 JG KITS MOTOR 01   

3 JG BRONZINA MANCAL 01   

4 JG JOGO DE JUNTA COMPLETA 01   

5 JG BRONZINA BIELA 01   
6 UN BIELAS 02   
7 UN BUCHA BIELA 01   

8 UN COMANDO DE VÁLVULA 01   

9 JG VEDADOR DE VÁLVULA 01   

10 UN FILTRO LUBRIFICANTE 01   
11 LT ÓLEO MOTOR- 1 L 12   
12 UN PARAFUSO TAMPA VÁLVULA 04   

13 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA DUPLA 01   

14 UN SENSOR COMANDO 01   

15 UN BOMBA DE ÓLEO 01   
16 UN MANGUEIRA RESPIRO 01   

17 UN BOMBA ÁGUA 01   

18 UN FLEXÍVEL RETORNO CANO DO COMANDO 01   

19 UN PARAFUSO COLETOR ESCAPE 08   
20 UN ROLETE GUIA CORREIA 02   
21 UN PARAFUSO CARTER 06   

22 UN PARAFUSO COLETOR ADMISSÃO 08   

23 UN FLEXÍVEL RETORNO BICOS 01   
24 UN PARAFUSO CAIXA DISTRIBUIDOR CURTA 06   

25 UN PARAFUSO BIELA 08   
26 UN BUJÃO DO CARTER 01   

27 UN PARAFUSO CABEÇOTE 02   

28 UN SENSOR DE ÓLEO 01   
29 UN GUIA CAPA  MANCAL DO COMANDO 08   
30 UN BUCHA MANCAL INTERNA 04   

31 UN PAR DE MANCAL DO COMANDO 01   
32 UN REGULADOR VÁLVULA 12   
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33 UN JEET COLER DO PISTÃO 04   
34 UN JEET COLER DO COMANDO 01   
35 UN FLEXÍVEL RETORNO ÓLEO BOMBA  VÁCUO 01   

36 UN FLEXÍVEL RETORNO ÓLEO DO TURBO 01   

37 UN BALANCEIRO CURTO 01   
38 UN BALANCEIRO CUMPRIDO 02   

39 UN PARAFUSO TROCADOR CALOR 05   
40 UN ROSCA DE AÇO 06   

41 UN ISOLADOR TUBAGEM ADMISSÃO 09   

42 UN ENGRENAGEM DO COMANDO 01   
 

VALOR TOTAL DAS PEÇAS  
 

 
b) Serviços a serem executados: 

 
ITEM UN DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERV. RETIFICAR VIRABREQ. 01   
2 SERV. ENCAMISAR, RETIFICAR, BRUNIR CILINDRO 01   

3 SERV. PLAINAR BLOCO 01   
4 SERV. AJUSTAGEM DE MANCAL 01   

5 SERV. EQUALIZAR ALTURA PISTÃO 01   

6 SERV. REBAIXAR PISTÕES 01   
7 SERV. MANDRILHAR BERÇO MANCAL 01   

8 SERV. ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE 01   
9 SERV. LIMPEZA QUÍMICA COMPLETA 01   

10 SERV. MONTAGEM COMPLETA 01   

11 SERV. PINTURA MOTOR 01   

12 SERV. REVISAR BOMBA VÁCUO 01   
13 SERV. RECUPERAR CABEÇOTE 01   

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 
 
 
VALOR TOTAL DO LOTE II: 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 

 

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
 

 

 
 
DECLARAMOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO 
MENCIONADA, E QUE ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 
Local / Data: 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 
Identificação da Empresa 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A PARTICIPAÇÃO / 
CONTRATAÇÃO 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 
 
Local / Data: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO Nº 100/2017 
REF. CONVITE Nº 033/2017. 
Data do encerramento: 24/11/2017. 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
  
 

A empresa acima identificada, participante do Processo nº 100/2017, Modalidade  Convite 
nº 033/2017, vem pelo presente, através de seu representante legal, DECLARAR que inexiste qualquer 
fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o 
Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que 
altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
          Por ser verdade, assina a presente. 

 
 
 
............................................................................... 
Nome: 
CPF. nº  
R.G. nº  
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 
 
Local / Data: 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO Nº 100/2017 
REF. CONVITE Nº 033/2017. 
Data do encerramento: 24/11/2017. 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa acima identificada, participante do Processo nº 100/2017, Modalidade  Convite 
nº 033/2017, vem pelo presente, através de seu representante legal, DECLARA sob as penas da Lei que, 
para fins de participação no processo licitatório mencionado, que está em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso o insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
          Por ser verdade, assina a presente. 

 
 
 
............................................................................... 
Nome: 
CPF. nº  
R.G. nº  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
PROCESSO Nº 100/2017 
REF. CONVITE Nº 033/2017. 
Data do encerramento: 24/11/2017. 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato 
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade RG nº 
[xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DO CONTRATO Nº --/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ E A EMPRESA --
------. 

 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 45.128.816/0001-33, com sede à 
Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. xxxx, 
CPF. nº. ................. RG nº ..............., doravante simplesmente designada CONTRATANTE e, de outro lado, 
a Empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob o nº. .................. e Inscrição Estadual nº. 
.................., estabelecida à Rua ............... nº. ..., ......, CEP: .......... na cidade de ........., neste ato 
representada pelo .........................................., CPF. nº. .............. e RG. nº.............., doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da licitação realizada 
conforme Processo nº. 100/2017, na modalidade Convite nº. 033/2017, regido pela Lei Federal nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
1.1.- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO a prestação de serviços especializados em mecânica, visando a 
retifica de motor do(s) seguinte(s) veículo(s) utilizado(s) no Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Municipal de Educação: 
- Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 – CHASSI: 9BM688272AB676444 – DIESEL 
ANO: 2009/2010, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços;  
-Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736/SP – CHASSI: 93PB37D2M5C016382 – 
DIESEL ANO: 2005/2005, conforme relação de peças a serem aplicadas e a execução de serviços.  
 
1.2. Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 
1.2.1. Convite nº 033/2017, e seus Anexos; 
1.2.2. Proposta de ___ de _______ de 2.017, apresentada pela CONTRATADA; 
1.2.3. Ata da sessão de abertura do Convite nº 033/2017. 
 
1.3. O regime de execução do objeto é empreitada por preço global por lote. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
2.1. O presente Contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura, 
ocorrendo seu término em  xx de xxxx de 20xx. 
 
2.2.- Por interesse e critério da Contratante, o contrato poderá ser prorrogado mediante manifestação 
por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas as partes, devendo ser 
mantidas as mesmas condições pactuadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1.- O preço global estipulado entre as partes, para a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, 
conforme dispõe a Clausula Primeira – Do Objeto, a ser pago pela CONTRATANTE é de R$ - - - - (valor por 
extenso) e serão pagos mediante apresentação de Nota fiscal e Aceite do Setor Responsável.  
 
3.1.1.- Do valor pactuado poderão ser efetuados os descontos legais previstos em lei, por parte da 
CONTRATANTE. 
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3.2.- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento da CONTRATANTE, sob a classificação: 02.06 Divisão de Educação Básica – 
12.361.0006.2015 Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica – Categoria Econômica 3.3.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 105 e 106. 
  
3.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal e 02 
Transferências e Convênios Estadual.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FATURAMENTO e PAGAMENTO______________________________________ 
4.1.- Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados a partir da emissão das notas fiscais. As 
notas fiscais deverão seguir a legislação vigente para emissão eletrônica e atestado que os serviços foram 
prestados a que o pagamento se referir, firmado pelo servidor responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização de sua execução. 
 
4.2.– O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente da CONTRATADA, que 
deverá informar com antecedência o número desta e o nome da agência bancária, para efeito de o 
CONTRATANTE providenciar os respectivos depósitos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ATESTADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1.- O acompanhamento e fiscalização da execução contratual será realizada através pelo servidor  
designado pela CONTRATANTE, ao qual incumbirá a prática de todos os atos inerentes ao exercício deste 
poder, inclusive, quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação em vigor. 
 
5.2.- Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade de resolver todo e qualquer caso singular, 
duvidoso ou omisso, não previsto neste contrato, nas especificações e em tudo o mais que, de qualquer 
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão, aceitando, a CONTRATADA, 
todas as condições e métodos de controle e de verificação adotados pela fiscalização, julgados 
necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
5.3.- A comprovação de que os serviços foram executados por parte da CONTRATADA será feita de acordo 
com o que consta no Termo de Referencia, através do responsável indicado pelo Diretoria Municipal de 
Obras, Viação e Serviços da CONTRATANTE, que autorizará a emissão da nota fiscal ou fatura de prestação 
de Serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio documento fiscal. 
 
5.4 – A CONTRATADA deverá assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e refeições decorrentes da execução do objeto do 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo, principalmente, no caso de mora na 
execução contratual ou qualquer forma de inadimplência, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a contratada, as seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações posteriores: 
 
6.1.1 – Multa de até 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato, ressalvada a hipótese do 
subitem seguinte, pela sua inexecução parcial; 
 
6.1.2 – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato, pela sua inexecução total. 
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6.2 – A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração Municipal, ou cobradas judicialmente, dar-se-á 
sem prejuízo da: 
 
6.2.1 – suspensão temporária da adjudicatária de participação em novas licitações e impedimento de 
celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
6.2.2 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
6.3 – Na hipótese de rescisão do contrato com fundamento nos incisos XII e XVIII, do artigo 78, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, sem que haja culpa da empresa a ser contratada, 
deverá essa ser ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pelo que executar do contrato, até a data da rescisão. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES   
7.1.- São obrigações da CONTRATANTE: 
 
7.1.1.- Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Indicar responsável para que junto com o representante da CONTRATADA, dirimam as dúvidas 
porventura existentes; 
b) Acompanhar, conferir e atestar a execução dos serviços. 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do 
CONTRATADO; 
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento; 
d) fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do fiscal de Contrato, devidamente nomeado através 
de Portaria e pela Diretoria Municipal de Obras, Viação e Serviços; 
e) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no Contrato depois do 
recebimento das Notas Fiscais ou Recibos de Prestação de Serviços; 
f) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste Contrato. 
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 
h) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 
 
7.2. São obrigações da CONTRATADA: 
 
7.2.1.- Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 
a) Prestar os serviços por meio de mão-de-obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com 
a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços objeto do presente CONTRATO; 
b) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades 
observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, causados por ações do pessoal contratado; 
c) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, os 
serviços sejam executados e entregues inteiramente concluídos e de forma satisfatória;  
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 
presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, 
observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
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e) assumir quaisquer acidentes na execução dos serviços; 
f) arcar com os custos dos serviços realizados sem a devida requisição ou autorização fornecida pelo 
CONTRATANTE. 
g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 
presente contrato; 
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1.- A rescisão contratual poderá ser: 
 
8.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir: 
8.1.1.1.- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
8.1.1.2.- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
8.1.1.3.- a lentidão constante no cumprimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a comprovar a falta 
de interesse da CONTRATADA; 
8.1.1.4.- o atraso injustificado no início dos serviços; 
8.1.1.5.- a sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento 
convocatório e no contrato. 
8.1.1.6.- o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim, como a de seus superiores; 
8.1.1.7.- o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
8.1.1.8.- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
8.1.1.9.- a dissolução da sociedade; 
8.1.1.10.- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato; 
8.1.1.11.- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato. 
8.1.1.12.- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
 
8.1.2.- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da 
CONTRATANTE. 
 
8.1.3.- A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos 
acarreta as seguintes consequências: 
8.1.3.1.- Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, por parte da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1.- Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente instrumento pela CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente, as seguinte sanções previstas 
nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações: 
9.1.1.- advertência; 
9.1.2.- Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da falta, até o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato; 
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9.1.3.- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de para contratar com a 
Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;  
9.1.4.- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à reabilitação, na forma da 
lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
10.1.- A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
11.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento relacionado com o 
cumprimento do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1.- Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei nº. 8.666/93. 

 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, .. de .... de 2017. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

NOME - Prefeito Municipal 
 
 

....................................... 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
1ª___________________________________________ 
   Nome: 
   CPF nº ........................   
 
2ª___________________________________________ 
   Nome: 
   CPF nº ........................  
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contrato Nº --/2017; Contratante: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP- CNPJ. nº 
45.128.816/0001-33; Contratada: --------------------, inscrita no CNPJ. sob o nº. ----------/-------; Licitação nº. 
100/2017, Modalidade Convite nº. 033/2017; Objeto: Prestação de serviços especializados em mecânica, 
visando a retifica de motor dos seguintes veículos utilizados no Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Municipal de Educação: - Lote I: Ônibus M.BENZ/MPOLO VICINO ESC.– Placa: DJM-1233 – CHASSI: 
9BM688272AB676444 – DIESEL ANO: 2009/2010, conforme relação de peças a serem aplicadas e a 
execução de serviços; e/ou -Lote II: Ônibus MARCOPOLO VOLARE V6 ON – Placa: CMW 8736/SP – CHASSI: 
93PB37D2M5C016382 – DIESEL ANO: 2005/2005, conforme relação de peças a serem aplicadas e a 



 

 

27 
 

execução de serviços; Vigência: -- (----) meses, contados a partir do primeiro dia da sua assinatura, 
ocorrendo seu término em --/--/----; Valor total: R$ ----------; Classificação dos recursos orçamentários: 
02.06 Divisão de Educação Básica – 12.361.0006.2015 Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica 
– Categoria Econômica 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha n° 105 e 106; data 
da assinatura: --/--/2017.-Nome – Prefeito(a) Municipal.- PUBLIQUE-SE. 
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ANEXO - VI 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 
  
  
CONTRATANTE:___________________________________________________________________ 
 
CONTRATADA:____________________________________________________________________ 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):________________________________________________________ 
 
 
OBJETO:  
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
 
LOCAL e DATA:____________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATANTE 
Nome e cargo:_____________________________________________________________________ 
E-mail institucional:__________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA 
Nome e cargo:_____________________________________________________________________ 
E-mail institucional:__________________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________________________________ 

 
 
 


