
 

  

 

 

AVISO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 
 

Ref:   Tomada de Preços nº 002/2021 

          Processo Administrativo nº 047/2021 
Contrato nº 015 de 30 de Agosto de 2.021. 

 
Objeto: Locação de Veículo Seminovo, sendo 01(um) veículo adaptado para Cadeirante 
na cor preta, e compartimento para transporte de cadeira de rodas padrão, quilometragem livre, 

estimada por veículo em média, 2.500 quilômetros por mês e em condições de trafegar dentro e 
fora do município, incluídas as despesas com Seguro total de eventuais sinistros com os veículos 

e seus condutores, passageiros no valor de no mínimo R$100.000,00 (cem mil reais) a título de 

danos corporais a terceiros e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos materiais a 
terceiros, e R$5.000,00 para danos morais, restando claro que quanto às demais coberturas 

envolvendo o veículo será a critério de cada licitante e respectivas marcas/modelos dos veículos 
a serem ofertados em suas propostas de preços, e manutenções corretivas e preventivas, tudo, 

conforme descrito neste Termo de Referência - Anexo I, que compõe o Edital, e demais 

informações integrantes do Edital e do termo de contrato, sendo que o veículo constante no 
item 02 deverá vir adesivado, conforme modelo constante no item 4 do termo de referência. 

 
    A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba através de sua 

Excelentíssima Presidente no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Art. 64, §§ 
1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para todos 

os fins que, nesta data, CONVOCA para dar ciência e assinar a respectiva ORDEM DE 

SERVIÇO (O.S.) previsto em edital no item 08.1, e no item 14.4, alínea “d”, do Edital a 
empresa VIA 80 TRANSPORTES EIRELI – EPP, vencedora do certame no Item 02 do 

Termo de Referência Anexo I do Edital, restando claro que, em não o fazendo estará sujeita às 
sanções cabíveis previstas no artigo 81 do mesmo dispositivo legal e também das exigências 

contidas nos itens 6.6; 16.1, 16.1.1, 16.1.2 e 16.2 do Edital. 

 
 

   Santana de Parnaíba, 19 de agosto de 2.021 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 
SABRINA COLELA PRIETO 

PRESIDENTE 
 
 


