EDITAL
PREGÃO
OP
PRESENCIAL Nº. 131/2019
Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Processo Administrativo: nº. 533/2019.
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
Data e hora do Credenciamento: 24/04/2019 às 08h30min.
Data e hora da Abertura: 24/04/2019 às 08h30m
0min.
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despo
portos.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA
TA) DIAS, contados a partir da data de entrega dos envelope
pes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala dee licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Nova Vi
Viçosa-BA,
situada à Av. Oceânica, nº 2994, Abrolhos I, Nova
va Viçosa - BA.
iante a Pregoeira, designado pelo Decreto nº 389/2017 de 17
17/11/2017,
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, median
tornam público, para conhecimento das empresas
as interessadas, que realizará, na data, horário e local acimaa indicado,
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
O PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
TE, para a
Contratação de companhia de seguros para cob
cobertura de seguro de veículos da frota Municipal daa S
Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educ
ucação, Cultura e Desportos. Que será processada e julgadaa d
de acordo
com quantitativos e especificações técnicas estabel
belecidos no Termo de Referência, documento que constituii o Anexo I
deste Edital.
Contratação de companhia de seguros paraa ccobertura de seguro de veículos da frota Municipal,, que será
processada e julgada de acordo com as disposiç
sições deste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralment
ente a Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no
oD
D.O.U. de
18 de julho de 2002 e ao Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto
sto de 2000,
Decreto Municipal nº. 049/2017, aplicando-se subs
ubsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666/93 e suas alteraçõ
ações.
As empresas interessadas poderão consultar e/ou
/ou adquirir o Edital na sala de Licitações e Contratos daa P
Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa-BA, situada à Av. Oc
Oceânica, nº 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, de segunda
nda a sextafeira no horário das 08h00min às 12h00min.
O aviso de licitação também poderá ser consulta
ultado na página oficial do Município de Nova Viçosa-BA
A, na rede
mundial de computadores no endereço: http://nova
vavicosa.ba.gov.br/diariooficial.
Para a aquisição do Edital a empresa interessadaa ddeverá fornecer as informações abaixo, da empresa interess
essada, para
eventuais contatos futuros:
- razão social completa e nº. do CNPJ da empresa;
sa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamento/p
o/pessoa de contato;
- número de telefone, fax e e-mail.
- Assinar recibo referente à retirada deste Edital.

AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR
R CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECI
CIMENTO
DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPEC
ECIAL ATENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABEL
ELECIDAS
PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES
S DE QUE
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, APLICARÁ
RÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPO
POSTO NO
ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALT
LTERAÇÕES.
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A sessão para recebimento dos documentos da
das proponentes será pública e realizada em conformidad
dade com a
legislação citada no preâmbulo deste Edital, sua
suas cláusulas e Anexos.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a cober
ertura de seguro de veículos da frota Municipal da Secret
retaria

Municipal de Saúde, Secretaria Municipall d
de Educação, Cultura e Desportos, que será processad
sada e
julgada de acordo com quantitativos e espe
pecificações técnicas estabelecidos no Termo de Referên
rência,
documento que constitui o Anexo I deste Edit
dital.

1.2. Os serviços ofertados deverão atenderr ààs exigências de qualidade, observados os padrões e nor
normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle
le e fiscalização - atentando-se o proponente, principalmente
te para
as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nºº 88.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação
ão as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado
od
deste
certame, exceto consórcio, que atenderem a tod
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, consta
stantes
deste Edital e seus anexos.

2.2. Não poderão participar desta licitaçãoo oos interessados que se encontrarem sobre falência, concurs
urso de
credores, dissolução, liquidação, empresas estra
strangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que ten
tenham
sido declarados inidôneos para licitar ou contra
ntratar com a Administração Pública, ou punidos com suspe
pensão
do direito de licitar e contratar com a Administr
istração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art.
9º da Lei nº 8.666/93.

2.3. Os impedimentos acaso existentes deve
verão ser declarados pela empresa proponente, sob pen
ena de
responsabilidades administrativa, civis e pen
enais cabíveis, conforme legislação vigente.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCU
CUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA D
DOS
ENVELOPES)

3.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao
(ao) se apresentar para credenciamento junto à (ao) Pregoeira
eira (o)
com apenas um representante legal, o qual dev
deverá estar munido da sua carteira de identidade (RG, CNH
NH ou
Carteira de Categoria Profissional), sendo o úni
único admitido a intervir no procedimento licitatório no inter
teresse
darepresentada.

3.2. O credenciamento será efetuado com a ent
entrega da seguinte do cumentação:
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:

a.1) Estatuto ou Contrato So
Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
do de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de document
ento de
eleição de seus administrad
tradores;
a.2) Inscrição do Ato Constitu
titutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prov
ova de
diretoria em exercício;
a.3) Decreto de Autorização,
o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
ira em
funcionamento no País,, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direit
reitos e
assumir obrigações em de
decorrência de tal investidura e para prática de todos os dem
demais
atos inerentes ao certame.

b) se representante legal:
b.1) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o procur
urador
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possa manifestar-se em sseu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente pa
para a
formular proposta, lan
lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renun
unciar
ao direito de interpor rrecursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou,
b.2) documento equivalente
te (termo de credenciamento – modelo/Anexo III) da licita
itante,
com poderes para quee a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome
me em
qualquer fase deste Pre
regão, notadamente para a formular proposta, lances verb
erbais,
declarar a intenção dee recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos,, C
COM
FIRMA RECONHECID
IDA.

c) se empresa individual, o registro co
comercial, devidamenteregistrado.
OBSERVAÇÕES:

- se o reconhecimento de firm
firma for em nome da pessoa física, o instrumento devee eestar

acompanhado do ato constitut
tutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que compro
rove a
legitimidade do outorgante;

- se o reconhecimento de firm
irma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante),
e), fica

dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examina
nado e
verificado a legitimidade do sig
signatário.

- o representante deverá, obriga
igatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em n
nome

de pessoa física ou jurídica (e
(empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorg
rgante
não faça mais parte da socieda
edade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva ass
assinar

aprocuração (pública ou particu
icular) ou o documento de credenciamento (AnexoIII), a falt
alta de
qualquer uma delas invalida
da o documento para os fins deste Pregão, sendo a emp
mpresa
inabilitada na fase de“Habilitaç
itação”.

3.3. O representante legal da licitante que não
ão se credenciar perante a (o) Pregoeira (o) ficará impedid
ido de
participar da fase de lances verbais, de negocia
ciação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso
rso, de
renunciar ao direito de interposição de recurs
ursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião
ião de
abertura dos envelopes “Proposta” ou “Docume
mentação” relativa a este Pregão.
o na
n
3.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída daa eetapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado
proposta escrita, para efeito de ordenação das pr
propostas e apuração do menor preço.

3.4. No momento do credenciamento deverã
erão ser entregues ao(à) Pregoeiro(a) os seguintes docume
mentos
FORA DOS ENVELOPES:

3.4.1. Declaração de que cumpree pplenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
mo
constante no AnexoIV;

3.4.2. Em se tratando de microem
empresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP
PP, a
comprovação desta condição
ão será efetuada mediante apresentação de CERTID
IDÃO
SIMPLIFICADA expedidaa pela Junta Comercial ou DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO VALID
IDADA PELA JUNTA COMERCIAL.

3.4.3. A apresentação da certidão/dec
declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando
ndo do
credenciamento, sob pena de n
não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº123/200
2006.

3.4.4. A certidão/declaração deveráá te
ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteri
teriores
à data prevista para o recebimen
ento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”,
o”, sob
pena de não aceitabilidade.
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OBSERVAÇÃO – A consulta de opta
ptante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declara
laração
da Junta Comercial.

4. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO
O DO CREDENCIAMENTO
4.1. Na hipótese dos documentos que compro
provam a regularidade da outorga de credenciamento (esta
statuto,
contrato social etc.), a declaração de que cump
mpre plenamente os requisitos de habilitação ou qualquerr o
outro
documento referente à fase de credenciamento,
to, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta
sta” ou
de “Habilitação”, poderão ser retirados dos resp
espectivos envelopes, pelo próprio representante, que procede
ederá a
novo lacramento do envelope.

4.2. Na fase de credenciamento será permitid
itido ao representante da licitante tirar as cópias de docume
mentos
necessários, porventura retirados dos envelopes
es de proposta e/ou de habilitação.

4.3. A (o) Pregoeira (o) ou a Equipe de Apoio
io poderão conferir os documentos referentes ao credenciam
amento
antes da abertura da sessão, e lançar o respectivo
tivo carimbo de “confere com o original”.

4.4. Não precisam de termo de credenciamento
nto (Anexo III deste Edital) e/ou de procuração: o sócio- gere
erente,
o administrador eleito, o proprietário ou assem
emelhado, devendo estes apresentar os documentos previsto
stos na
alínea “a” do item 3.1.1 deste Edital.

5. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO D
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇ
ÇÃO
5.1. A sessão para recebimento e aberturaa ddos envelopes de proposta de preços e documentaçãoo para
habilitação será pública, dirigida por uma(um)) P
Pregoeira(o) e realizada de acordo com o que prescreve a L
Lei nº
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000 e a Le
Lei nº 8.666/1993, no que couber (aplicação subsidiária),, e em
conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2. Na data e hora aprazadas, constantes doo ppreâmbulo deste Edital, antes do início da sessão, o interes
ressado
ou seu representante legal deverá se credenciar juntoà(o)Pregoeira(o)na forma do item
4.1 e seguintes.

5.3. Até o término do credenciamento será per
ermitido o ingresso de novos proponentes uma vez que a se
sessão
ainda não terá se iniciado.

5.4. Declarada a abertura da sessão pela(o) Preg
regoeira(o), não mais serão admitidos novos proponentes, da
dandose início ao recebimento dos envelopes de propo
oposta e habilitação apresentados pelos proponentes credenci
ciados
ou não.

5.5. Os proponentes entregarão à (ao) Pre
regoeira(o), em envelopes separados, a proposta de pr
preços
(ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilit
ilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que, com a abertur
tura do
ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de class
lassificação.
5.6. A indicação nos envelopes, caso estejaa in
incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que
ue não
cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo
o para
exclusão do procedimento licitatório.
7 – DA VISTORIA
te Pregão deverá, obrigatoriamente, vistoriar os veículos,
s, aaté o
7.1 A licitante interessada em participar deste
último dia útil anterior à data fixada para a aabertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se
se das
condições existentes, mediante prévio agendam
amento de horário junto ao Sr. UBIRATAN DA SILVA SOU
UZA,
pelos telefones (73) 99931-6105.
7.2. A vistoria será acompanhada por servidorr dda Prefeitura, designado para esse fim, o qual em razão daa v
visita
fornecerá ao interessado o Termo de Vistoria,
ia, em conformidade com o modelo constante do Anexo III d
deste
Edital, documento INDISPENSÁVEL a serr incluído no envelope “Documentação”, conforme exigê
igência
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contida no item 10.2 “i”.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelopee n
nº 1).

7.1. As licitantes deverão apresentar envelopee llacrado, tendo na parte frontal os seguintesdizeres:
MUNICIPIO
O DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE “1” – PROPOSTA FINANCEIRA
COMISS
ISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRE
RESENCIAL Nº. 131/2019
RAZÃO SOCIAL E E
ENDEREÇO DA PROPONENTE

MUNICIPIO
O DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE
PE “2” – HABILITAÇÃO
COMISS
ISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRE
RESENCIAL Nº. 131/2019
RAZÃO SOCIAL E E
ENDEREÇO DA PROPONENTE

7.2. A proposta deverá ser apresentada em original, datilografada ou impressa por qualquer proc
rocesso
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas,
s, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar:

7.3. Papel timbrado da empresa, ou identifica
icado com a Razão Social e carimbo do CNPJ (MF), ender
dereço,
número de telefone e/ou fax, CEP, devidament
nte datada com a última folha contendo a indicação e assina
inatura
do representante legal da empresa, do banco, da agência e dos respectivos códigos e número da conta corr
orrente
para efeito de emissão de nota de empenho e pposterior pagamento, bem como a indicação do nome, núm
úmero
dos documentos pessoais e qualificação (cargo/f
o/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato
ato;

7.4. a falta de data e/ou rubrica da proposta
ta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante
te com
poderes para esse fim presente à reunião de aber
bertura dos envelopes Proposta; e

7.5. a falta do CNPJ e/ou endereço completo
eto poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes
tes dos
documentos apresentados dentro do Envelopee nnº 02 “Documentos de Habilitação”.

7.6. Especificação do objeto de forma clara,, ddescrevendo detalhadamente as características técnicas dee to
todos
os serviços ofertados, incluindo especificação
ção, procedência e outros elementos que de forma inequív
uívoca
identifiquem e constatem as configuraçõess ccotadas, comprovando-os através de certificados, catálo
álogos,
manuais técnicos, folders e demais literaturas té
técnicas editadas pelos fabricantes.

7.6.1. Cotação dos preços dos itens ofertad
tados com base no “Termo de Referência” constante d
do

Anexo I e na forma do Anexo VII – “Modelo
elo de Proposta de Preços”, ou em modelo próprio, desde qu
que
contenha todas as informações ali previstas.

7.6.2. A licitante deverá indicar os preços un
unitário e total por item, fixos e irreajustáveis;
7.6.3. Nos valores propostos deverão estar
ar inclusos todas as despesas relacionadas à execução d
do

Contrato, inclusive aquelas decorrentes dee impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem com
omo
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

7.6.4. Só serão aceitos preços em moeda na
nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos
os e,
de preferência, também por extenso, prevale
alecendo este último, em caso de divergência, desprezando
dose qualquer valor além dos centavos;
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7.6.5. A cotação apresentada para efeitoo de julgamento será de exclusiva responsabilidade d
da
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
ear alteração.

7.6.6. Indicação do prazo de validade da pro
roposta, ressalvado o disposto no presente subitem:
7.6.7. A proposta deverá ter validade mínim
ima de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
dos
envelopes “Proposta” e “Documentos de Hab
abilitação”.

7.6.8. Caso este prazo não esteja expressame
mente indicado na “Proposta”, o mesmo será considerad
ado
como aceito para efeito de julgamento.

7.7. Se por motivo de força maior, a adjudica
icação não ocorrer dentro do período de validade da propos
osta, e
caso persista o interesse deste Município, pode
oderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima refe
ferida,
por igual prazo, no mínimo.
7.8. A apresentação das propostas implicará
ará na plena aceitação, por parte da licitante, das condi
dições
estabelecidas neste Edital.

7.9. Serão DESCLASSIFICADAS as proposta
stas que:
7.9.1. Contiverem cotação de objeto ddiverso daquele requerido nesta licitação.
7.9.2.
7.9.3. Não atendam às exigências deste
este Edital.
7.9.4. Apresentar valores irrisórios oou de valor zero, incompatíveis com os preços de merc
ercado
acrescidos dos respectivos enca
ncargos, exceto quando se referirem a materiais e instalaçõe
ões de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneraçã
ação.

7.9.5. Apresentar valor superior a 10
10% da proposta de menor preço e estiver fora das 3 (três)
(
melhores propostas.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1.

Para julgamento e classificação
ão das propostas será adotado o critério do MENOR PRE
REÇO
POR LOTE, observadas as especifica
icações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenh
enho e
qualidade e prazos máximos para o fornec
ecimento, definidos neste edital e em seus anexos.

8.2.

Analisadas as propostas, serãoo ddesclassificadas as que forem elaboradas em desacordo com os
termos deste Edital.

8.3.

Serão proclamados classificados
os e ainda concorrentes no certame licitatório, o proponente
nte que
apresentar a proposta de menor preçoo por item, e, em seguida, as propostas com preços até
té 10%
superiores àqueles, ou as 3 (três) melhore
res propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei
nº 10.520/2002 para nova disputa, porr meio de lances verbais e sucessivos, de valores distint
intos e
decrescentes, até a proclamação do venced
cedor.

8.4.

Caso duas ou mais propostas esc
escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, tam
ambém
para determinação da ordem de oferta dos
os lances.

8.5. O (a) Pregoeiro(a) convidará individua
ualmente os licitantes classificados, de forma seqüencia
cial, a
apresentarem lances verbais, a começar pelo
lo autor da proposta classificada de maior preço, seguido
do dos
demais, em ordem decrescente de valor.

8.6. Somente serão aceitos lances cujos valores
res sejam inferiores ao último apresenta do.
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8.7. O (a) Pregoeiro (a) poderá, motivadament
ente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor
v
ou percentual mínimo para redução dos lances,
es, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa men
enção
na ata da Sessão.

8.8. A desistência de apresentar lance verbal,l, qquando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a excl
clusão
da licitante da etapa de lances verbais e a manu
anutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito
e
de ordenação das propostas.

8.9. O encerramento da etapa competitiva da
dar-se-á quando, indagados pelo (a) Pregoeiro (a), as licita
itantes
qualificadas manifestarem seu desinteresse em
m aapresentar novos lances.

8.10. Analisadas as propostas apresentadas e co
concluída a etapa de lances verbais, a classificação final fa
far-seá pela ordem crescente dos preços.

8.11. Será considerada como mais vantajosaa ppara o Município de Nova Viçosaa proposta da licitante
te que
ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, propost
osto e aceito, obtido na forma da condição anterior.

8.11.1. Em seguida, o (a) Pregoeiro (a) exam
aminará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao ob
objeto
definido neste Edital e valor, decidind
ndo motivadamente a respeito.

8.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diret
iretamente com a licitante detentora da proposta de menor pr
preço,
no sentido de que seja obtido melhor preço:

8.13. Se o menor preço estiver em desacordo co
com o estimado pelo Município de Nova Viçosa/BA;
8.14. Mesmo após encerrada a etapa competitiv
titiva, ordenadas as ofertas e examinada, quanto ao objeto e v
valor
ofertado, a aceitabilidade da proposta classificad
ada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço;

8.15. Se não for aceita a proposta escrita de me
menor preço;
8.15.1. Se a licitante detentora do menor preçoo ddesatender as exigências habilitatórias.
8.15.2. Na ocorrência das situações previstas no
nos subitens 8.11.3 e 8.11.4, será examinada a oferta seguin
inte e a sua
aceitabilidade, procedida à habilitaçã
ção da licitante que tiver formulado a proposta, na o
ordem de
classificação, e assim sucessivamente,, aaté a apuração de uma atenda à condições deste edital;

8.15.3. Na hipótese da alínea anterior
ior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente
pr
para que seja obtido o melhor preço.

8.16.

Após a fase de lances se a pproposta mais bem classificada não tiver sido ofertada
da por
Microempresa-ME ou Empresa de Peq
equeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou
EPP até 5% (cinco por cento) superiorr à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art.
44, §2º da Lei Complementar nº123/2006.
06.

8.16.1. Ocorrendo o empate, proceder
er-se-á da seguinte forma:
8.17.

A Microempresa-ME ou a Em
Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada
da será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) min
minutos após o encerramento dos lances, apresente nova prop
roposta
de preço inferior àquela considerada cla
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão
são do
exercício do direito de desempate;

8.12.1.1. Não sendo vencedora a ME ou EPP
P mais bem classificada, na forma do subitem anterior,, sserão
convocadas as demais ME’s ou EPP
PP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do li
limite
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estabelecido no caput desta condição,, nna ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
to.

8.17.1. No caso de equivalência doss vvalores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem
rem no
limite estabelecido no caput ddesta condição, será realizado sorteio entre elas para qu
que se
identifique aquela que primeiro
iro poderá apresentar melhor oferta.

8.18.

Na hipótese da não contrataçãoo nnos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado
do será
adjudicado em favor da proposta classifica
ficada em 1º lugar na etapa de lances.

8.19.

Verificado que a proposta de M
MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital
Ed
quanto à “proposta” e à “habilitação”,, se
será a respectiva licitante declarada vencedora observad
ada as
disposições da Lei Complementar nº123
23/2006.

8.20.

Se a proposta não for aceitáv
itável ou se o proponente não atender às exigências do ato
convocatório, a (o) Pregoeira (o) examin
inará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação,, aaté a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor
dor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital.

8.15.1 Para efeito de adjudicação,, a empresa vencedora obriga-se, a apresentar no prazo dde 02
(dois) dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA
A DE
READEQUAÇÃO DE PREÇ
ÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resulta
ltantes
dos lances finais, sob pena de ap
aplicabilidade das sanções previstas neste edital.

8.21.

Não se considerará qualquer of
oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus

anexos.

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº2)
9.1.

Com vista à habilitação na prese
esente licitação, as empresas deverão apresentar envelope lac
lacrado
contendo na parte frontal os seguintes dize
izeres:
MUNICIPIO
O DE NOVA VIÇOSA/BA
ENVELOPE “2” – DOCU
CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
COMISS
ISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRE
RESENCIAL Nº. 131/2019
RAZÃO SOCIAL E E
ENDEREÇO DA PROPONENTE

9.2.

O Envelope nº 2 deverá, sobb ppena de inabilitação, conter toda a “Documentação” ase
aseguir
relacionada:

a) Certidão Negativa de Débitos ppara com a Fazenda Federal, emitida pela Secretaria
ria da
ReceitaFederal;
a.1) faz parte da prova de regulari
laridade para com a Fazenda Federal a Certidão quanto a Dí
Dívida
Ativa da União, fornecida pela
la P
Procuradoria da Fazenda Nacional.

b) Certidão Negativa de Débitos para
ra com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria competen
tente;
c) Certidão Negativa de Débitos para
ra com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria compete
etente;
d) Certidão Negativa de Débito (CND/
D/INSS), perante a SeguridadeSocial;
e) Certificado de Regularidade do FGT
GTS (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
rviço;
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f) Estatuto ou Contrato Social em vvigor, devidamente registrado; em se tratando de socied
iedade
comercial, e, no caso de sociedade
ade por ações, acompanhado de documento de eleição dee seus
administradores; no caso de socieda
dade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de p
prova
de diretoria em exercício; em se tra
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionam
amento
no País, decreto de autorização, noo qqual estejam expressos
seus poderes para exercer direitoss e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para
prática de todos os demais atos ine
inerentes ao certame. Registro Comercial, no caso de emp
mpresa
individual;

g) declaração da licitante de que nãoo ppossui, em seu quadro de pessoal, empregado com menoss dde 18
(dezoito) anos em trabalho noturno
rno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qual
ualquer
trabalho, salvo nas condições de aaprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXII
III do
art. 7º da Constituição Federal, con
onforme modelo constante no Anexo V deste Edital;

h) declaração de que não se encontra
tra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgão
ãos da
Administração Pública Federal,, E
Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste
te fato
superveniente impeditivo de sua ha
habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III da L
Lei nº
8.666/93, conforme modelo consta
stante no Anexo VI deste Edital;

i) termo de vistoria emitido pelo M
Município de Nova Viçosa, declarando que, por intermédi
dio de
profissional pertencente a seu qua
uadro de pessoal, vistoriou os veículos e de que é detentor
tora de
todas as informações e condições
es para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto
od
desta
licitação e formulação de propost
osta, conforme modelo constante no Anexo II deste Ed
Edital,
sendo que este termo equivaleráá à aceitação das especificações técnicas insertas no Termo
rmo de
Referência (Anexo I).
Observação:
a) A (o) Pregoeiro (o), sempre quando nece
ecessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na inte
nternet
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurí
urídica
– CNPJ, em observância à Instrução Nor
ormativa da SRF nº 200, de 13/09/2002, confirmando, aind
inda, a
autenticidade dos demais documentos ap
apresentados extraídos pela internet, junto aos sites dos ór
órgãos
emissores, para fins de habilitação.

b) Todos os documentos de habilitação
ão emitidos em língua estrangeira deverão ser entre
tregues
acompanhados da tradução para língua
ua português efetuada por Tradutor Juramentado e tam
ambém
devidamente consularizados ou registra
rados no Cartório de Títulos e Documentos;

c) documentos de procedência estrang
ngeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
rão ser
apresentados devidamente consulariza
rizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos;

9.3.

As certidões que não declarar
arem expressamente o período de validade, para os finss desta
d
licitação, deverão ter sido emitidas noss 330 (trinta) dias imediatamente anteriores à data prevista para
pa o
recebimento dos envelopes contendo “P
“Proposta” e “Documentos de Habilitação”, salvo quan
anto a
Certidão e/ou Declaração de enquadramen
ento de microempra –ME ou empresa de pequeno porte –EPP
PP.

9.4.

Todos os documentos exigid
gidos no presente instrumento convocatórios poderão
ão ser
apresentados em original, por qualquerr pprocesso de cópia autenticada por tabelião ou servidor do
o ssetor
de licitações deste Município ou publica
icação em órgão da imprensa oficial. Poderão ser apresent
ntados
documentos extraídos via Internet, cujaa aaceitação fica condicionada a verificação de sua autenticid
icidade
mediante acesso ao site do Órgão que os eexpediu.
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9.5.

O envelope de Habilitação que
ue não for aberto durante a licitação deverá ser retirado jun
junto à
Coordenadoria Administrativa/Licitações
es e Contratos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da dat
data de
abertura da sessão, sob pena de inutilizaçã
ação.

9.6.

As ME’s e EPP’s deverão apr
apresentar toda a documentação exigida para a habilita
itação,
inclusive os documentos comprobatórios
os da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem algu
lguma
restrição.

9.6.1. Havendo restrição na comprova
vação da regularidade fiscal das ME’s e EPP’s,será assegura
rado o
prazo de 2 (dois) dias úteis,
is, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
qu o
proponente apresentar preço inf
inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogá
gáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documenta
ntação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou posit
sitivas
com efeito de certidão negativa.
va.

9.6.2. Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal desde que a interes
ressada
apresente requerimento, devidam
damente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Pregoeiro(a).

9.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois) diass úúteis
inicialmente concedidos.

9.6.4. A não regularização da docum
mentação, no prazo previsto neste item, implicará decadênci
ncia do
direito à contratação, sem prejuí
juízo das sanções cabíveis.

9.7.

Se o detentor da melhor prop
roposta desatender as exigências previstas neste Edital,
l, será
inabilitado, e a (o) Pregoeira (o) exam
aminará as ofertas subseqüentes e procederá à habilitação
ção do
licitante seguinte, na ordem de classi
ssificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente
nte, se
necessário, até apuração de uma proposta
ta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

9.8. Sob pena de inabilitação, todos os documen
entos apresentados para habilitação deverão estar:
9.8.1 no prazo de validade estabelecid
cido pelo órgão expedidor competente ou cumprir o disposto
sto nos
subitens acima;e,

9.8.2 em nome da licitante, e, pref
referencialmente, com número do CNPJ e com o ende
dereço
respectivo:

a) se a licitante for matriz, todo
dos os documentos deverão estar em nome da matriz;ou
b) se a licitante for a filial,, to
todos os documentos deverão estar em nome da filial, ex
exceto
aqueles documentos que,
e, pela própria natureza, comprovadamente, forem emit
mitidos
somente em nome da matriz
triz;

9.9.

Da sessão lavrar-se-á Ata Circun
cunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevan
antes e
que, ao final, será assinada pela (o) Pregoe
goeira (o) e pelos proponentes presentes.

10. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
OS
10.1.

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pe
pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providên
ências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

10.1.1. A apresentação de impugnação
ção contra o presente Edital será processada e julgada na form
orma e
nos prazos previstos no art.. 12 do Decreto nº 3.555/2000, sob pena de decadência do dir
direito,
devendo ser dirigido a preg
regoeira, no endereço constante no preâmbulo, no horário
rio de
8h00min às 12h00min.
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10.1.2. Acolhida a petição contra o aato convocatório, será designada nova data para a realizaçã
ção do
certame.

10.1.2.1. Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente a formul
ulação
das propostas pelas empresaas interessadas nesta licitação, não representando, pois,
s, uma
inovação e sim ESCLARECI
CIMENTO, não se fará necessário o adiamento da abertur
tura da
sessão.

10.1.2.2. A Decisão encontr
ntrar-se-á disponibilizada às empresas interessadas através
vés do
Diário Oficial do Município.

10.2.

A entrega da proposta, sem qu
que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Ed
Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

10.3.

Dos atos praticados pela (o) Preg
regoeira (o) no presente processo licitatório cabe recurso, sen
endo a
manifestação da intenção de interpô-loo eexpressa no final da sessão pública, com registro em ata
at da
síntese das suas razões e contra-razões,, ppodendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três)
(t
dias.

10.4.

O recurso contra decisão da (o)) P
Pregoeira (o) terá efeito suspensivo.

10.5.

O acolhimento do recurso im
importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
eis de
aproveitamento.

10.6.

Se não reconsiderar sua dec
ecisão a(o) Pregoeira(o) submeterá o recurso, devidam
amente
informado, à consideração da autoridade
de competente superior, a qual proferirá decisão definitivaa aantes
da homologação do procedimento.

10.7.

Os memoriais dos recursos e con
contra-razões deverão dar entrada na Coordenadoria de Proto
otocolo
desta Corte, observado o disciplinamento
to do item10.3.

10.8.

Os autos permanecerão com
m vista franqueada aos interessados na Sala da Comi
missão
Permanente de licitações e contratos deste
ste Município.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOG
OGAÇÃO
11.1.

Inexistindo manifestação recurs
ursal, a (o) Pregoeira (o) adjudicará POR LOTE o objet
jeto da
licitação ao licitante vencedor, com a po
posterior homologação do resultado pela(o) Prefeito Munic
nicipal,
após recebimento do processo concluídoo ppela (o) Pregoeira(o).

11.2.

Havendo interposição de recurs
urso, após o julgamento, caso a (o) Pregoeira (o) não tenh
nha se
retratado de sua decisão, a(o) Prefeito Mu
Municipal adjudicará e homologará o procedimento licitatóri
ório ao
licitante vencedor.

12. DO CONTRATO
12.1.

Após homologado o resultad
tado deste Pregão, a Administração, convocará a licit
citante
vencedora, durante a validade da sua pro
roposta, para assinatura do instrumento contratual, dentr
tro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
ar da comunicação através de telefonema ou correio eletrôn
rônico,
sob pena de decair o direito à contratação,
ão, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art.
t. 8
81 da
Lei nº 8.666/93.
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12.2.

O prazo para assinatura do cont
ontrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual perí
eríodo,
quando solicitado pela licitante vencedora
ora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justific
ificado
e aceito pela Administração.

12.3.

É facultado ao (a) Pregoeiro (a),
a), caso o adjudicatário quando convocado não assinar o term
rmo de
contrato convocar os licitantes remane
anescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo,, após
negociação, aceitação da proposta e compprovação dos requisitos de habilitação.

13. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
ÃO
15.1. O contrato a ser firmado com o licita
citante adjudicatário incluirá as condições estabelecidass neste
n
instrumento convocatório e seus anexos, necess
ssárias à fiel execução do objeto desta licitação.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A despesa decorrente da presente licitaç
tação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
as:
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Executivo
tivo
Prefeitura
ura Municipal de Nova Viçosa
Secretaira
aira Municipal de Saúde
Fundo M
Municipal de Saúde
Gestão da
das Atividades do Bolo de Atenção Básica
Outros Se
Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15
15%
Transferê
erência de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
5
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Executivo
tivo
FUNDO
O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SA
Secretaira
aira Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Fundo M
Municipal de Educação
Gestão da
das Ativiades da Administrativas da Educação
Outros Se
Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Educaçãoo MDE 25%

17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento devido será efetuado apóss a entrega da apólice (garantia) dos bens segurados.
17.2. O pagamento de qualquer indenizaçãoo eestará condicionado à comprovação da efetiva ocorrência
cia do
sinistro, conforme descrito no Termo de Referên
rência.

17.3. O pagamento somente será efetivado de
depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, fican
ando a
CONTRATADA ciente de que as certidõess aapresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo
azo de
validade renovada a cada vencimento.

17.4. O pagamento será efetuado até o 10º
0º (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal
al pelo
Coordenador de Manutenção, mediante depósito
sito em conta bancário da CONTRATADA.

17.5. A garantia dos bens segurados adquir
uirida por esta licitação deverá ser entregue na Diretoria
ria de
Orçamento, Administração e Finanças e ser, rig
rigorosamente, aquela descrita na nota de empenho, sendo que
que, na
hipótese de entrega de apólice diversa, o pagam
amento ficará suspenso até a respectiva regularização.
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18. DAS SANÇÕES
18.1. Pela inexecução total ou parcial dass ccondições estabelecidas neste Edital, o Município de N
Nova
Viçosa/BA poderá garantir a prévia defesa daa llicitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo d
de 05
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação,
o, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civi
ivil, as
seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quan
uando a proponente deixar de atender quaisquer indicações
es aqui
constantes;

b) MULTA COMPENSATÓRIO - INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por ce
cento)
calculado sobre o valor do Contrato ou instrume
mento equivalente;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
O DE
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE NOV
VA VIÇOSA, pelo prazo de até 02 (dois)anos;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONE
NEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM
M A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perd
erdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
ue seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, pera
rante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
18.2. Na hipótese de atraso no cumprimento
nto de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATAD
DA, a
esta será aplicada multa moratória de 0,5% ((zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato
rato ou
instrumento equivalente, por dia de atraso, limit
itada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

18.3. O valor da multa aplicada (tanto com
mpensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no
o setor
s
financeiro do município, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

18.4. Caso não seja paga no prazo previsto
isto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião
ião do
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTR
TRATANTE ou cobrada judicialmente.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus
anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

19.2. O licitante vencedor fica obrigado a ac
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
os ou
supressões que se fizerem necessário, até 25% ((vinte e cinco por cento) do valor total docontrato.

19.3. É vedado a utilização de qualquer elemen
ento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que po
possa,
ainda que indiretamente, elidir o princípio da ig
igualdade entre os licitantes.

19.4. A (o) Pregoeira (o) poderá, no intere
resse do município, relevar omissões puramente formais
ais nas
propostas apresentadas pelos licitantes, desde
de que não comprometam a lisura e o caráter competitivo
tivo da
licitação.

19.5. As multas e outras sanções somente pod
oderão ser relevadas pelo município, nos casos de força m
maior,
que deverão ser devidamente comprovados e pa
para os quais não tenha dado causa o licitante vencedor.

19.6. Não serão aceitas propostas remetidas via Correio, fax ou e-mail.
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19.7. Ocorrendo a decretação de feriado ou qu
qualquer fato superveniente que impeça a realização do cert
ertame
na data marcada, todas as datas constantes des
este Edital serão transferidas, automaticamente, para o prim
rimeiro
dia útil ou de expediente normal subseqüentess aaos ora fixados.

19.8. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo
II – Termo de Vistoria
Anexo III – Modelo de Credenciamento;
imento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendime
Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprime
imento do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93; Anexo VI–
Modelo de Declaração de Cumprimento do art.
rt. 30, III da Lei nº 8.666/93;
Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VIII – Minuta do Contrato.

19.9. O Município de Nova Viçosa reserva-se
se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licita
itação,
tendo em vista o interesse público, ou aindaa aanulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocaçã
ção de
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93
/93, não cabendo as licitantes o direito de indenização, ressalv
alvado
o disposto no parágrafo único do art. 59 da citad
tada lei.

19.10. A (o) Pregoeira (o) dirimirá as dúvidas
as que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois)
is) dias
úteis antes da data fixada para abertura da sessã
são do certame no endereço indicado no preâmbulo deste Edi
dital.

19.11. Os casos omissos neste Edital serão res
resolvidos pela (o) Pregoeira (o), de acordo com o que rezaa a Lei
nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, sub
ubsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.

19.12. É competente o Foro do Município de Nova Viçosa para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente
licitação.
Nova Viçosa, 05 de Abril de 2019.
Letíci
tícia Santos da Conceição
Pre
Pregoeira do Município
De
Decreto nº. 389/2017.
Ale
leff Araujo Silva Alves
Equipe de Apoio
D
Decreto nº 389/2017.
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ANEXO I
TERM
MO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETIVO: o presente projeto
eto visa a Contratação de companhia de seguros para cobertur
tura de
seguro de veículos da frota Municipal,, qque será processada e julgada de acordo com quantitativ
tivos e
especificações técnicas estabelecidos noTe
Termo de Referência, documento que constitui o Anexo I d
deste
Edital.

2.

JUSTIFICATIVA: a necessid
sidade de cobertura de seguro para os mesmos dando
o m
mais
segurança ao atendimento e locomoção do
dos servidores e pacientes, especialmente durante as viagens
ens das
Equipes de atendimento, sendo a contrataçã
ação de uma empresa especializada através de processo licitat
itatório
o meio legal de se planejar estimativamente
nte a respectiva despesa.

3. VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
LOTE Nº 01 - SE
Itens

1

2

3

4

5

Descrição
FIAT FIORINO HARD WORKING
G I ANO 2019/2019
0KM ; veiculo tipo furgoneta,cor bran
ranca, novo, 88cv, ar
condionado,ilumunação natural e arti
rtificial , sinalizador
optico e acustico, suporte para soro e plasma, pega mão,
armário , maca retrátil , equipamentos
tos obrigatorios
exigidos pelo Contran , adaptada para
ara ambulância
simples remoção. CHASSI Nº 9BD26
2651JHK9128857,
PLACA: PLO7F02
FIAT FIORINO MARIMAR ANO 22018/2019 0KM ;
veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMB
MBULANCIA,cor
branca, novo, 88cv, ar condionado,ilu
,ilumunação natural e
artificial , sinalizador optico e acustic
tico, suporte para
soro e plasma, pega mão, armário , m
maca retrátil ,
equipamentos obrigatorios exigidoss ppelo Contran ,
adaptada para ambulância simples rem
remoção. CHASSI nº
9BD2651JHK9115222, PLACA: PLL
LL7J92
SU)GRAND
RENAUT MASTER FURGÃO (MSU
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODE
ELO 2019 0KM ;
,cor branca, novo, 130cv, diesel , arr ccondionado,
unidade móvel , equipamentos obriga
igatorios exigidos
pelo Contran . CHASSI - 93YMAFE
FEXCKJ563699,
PLACA: PLL2I96
RENAUT MASTER FURGÃO (MSU
SU)GRAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODE
ELO 2019 0KM ;
,cor branca, novo, 130cv, diesel , ar
condionado,capacidade passageiross 115+1, veiculo
destinado a transporte sanitário , equi
quipamentos
obrigatorios exigidos pelo Contran . CHASSI XXX
EMITIR NF
CHEVROLET - MONTANA RAYT
TEC
AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX COR BRANCA - CHASSI - 9BGCA
A8030KB100644,
PLACA: PLC7844

Franquia
Valor Un Valor Total
Máxima
Estimad
ado Estimado
Admitida

Un

Quant

Un

1

R$
6.606,67

R$
5.196,67
,67

R$
5.196,67

Un

1

R$
5.306,67

R$
4.916,67
,67

R$
4.916,67

Un

1

R$
6.250,00

R$
6.523,33
,33

R$
6.523,33

Un

1

R$
6.250,00

R$
6.523,33
,33

R$
6.523,33

Un

1

R$
6.306,67

R$
5.283,33
,33

R$
5.283,33
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6

FIAT DUCATO MC RONTANA AM
AMBULANCIA ANO 2014/2014 - 127 CV - DIESEL
EL - COR BRANCA
- CHASSI - 93W245G34E2131441,, P
PLACA: PLQ4062

Un

1

R$
8.083,33

R$
6.973,33
,33

R$
6.973,33

7

FIAT DUCATO GREENCAR AMBU
BULANCIA - ANO
2018/2018 - 130 CV - DIESEL - COR
OR BRANCA CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382,, P
PLACA: PLE 8903

Un

1

R$
8.083,33

R$
6.973,33
,33

R$
6.973,33

VALOR TOTAL

LOTE Nº 02 - SECRETARIA MUN
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
TOS

ITENS DESCRIÇÃO

1

2

3

4

5

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P ; 132CV OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL ANO
O 2018/2019 CHASSI - 93PB58M10KC098237, PLA
LACA: PLF 9634
VW NEOBUS TH O / PAS/ONIBUS/T
/T/ESCOLAR - 29 P
; 160CV - OFICIAL - DIESEL - ANO
O 2018/2019 CHASSI 9532M52P4KR908367, PLAC
ACA: PLC1475
6.ORE MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114457, PLACA: PLL0
L0D18
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
6.ORE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114498, PLACA: PLL6
L6E04
6.ORE MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114529, PLACA: PLL4
L4E51

Franquia
Valor U
Un
Máxima
Estimad
ado
Admitida

Valor
Total
Estimado

1

R$
15.183,33

R$
9.350,00
,00

R$
9.350,00

un

1

R$
14.846,67

R$
9.181,67
67

R$
9.181,67

un

1

R$
R$
13.307,00 10.211,8
1,83

R$
10.211,83

un

1

R$
R$
13.307,00 10.211,8
1,83

R$
1,00

un

1

R$
R$
13.307,00 10.211,8
1,83

R$
10.211,83

UN

QTD

un

VALOR T
TOTAL

DESCRIÇÃO DOS RISCOS QUE DEVE
ERAM SER COBERTOS PELO SEGURO TOTAL
AL
A contratada deverá cobrir os riscos de
derivados da circulação do veículo segurado, ass despesas
indispensáveis ao salvamento e transportee ddo veículo até a oficina, ou local adequado, mais pró
róximo do
sinistro e as indenizações ou prestação de se
serviços correspondentes a cada uma das coberturas do seguro:
Roubo ou furto, bem como os danos causado
ados pela tentativa desses.
Colisão com veículos, pessoas ou animais,, aabarolamento e capotamento.
Incêndio e explosão, ainda que resultantes
es de atos danosos praticados de forma isolada e even
ventual por
terceiros.
Quedas de precipícios ou de pontes e, queda
da de agentes externos sobre o veículo
Acidente durante transporte do veículo porr m
meio apropriado.
Submersão total, ou parcial, em água doce
ce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive,
ve, quando
guardado em subsolo.
Granizo, Furacão, Terremotos e enchentes.
Socorro mecânico e reboque 24 horas.
Limites de indenização por cobertura: a) Responsábilidade Civil Financeira (RCF): I - Valor
Va
para
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indenização de danos materiais R$ 50.000,0
0,00 (cinquenta mil reais); II - Valor para indenização
o de
d danos
pessoais R$ 50.000,00 ( cinquenta mil
il reais); b) Acidente por passageiro (APP): I - Valor
Va
para
indenização morte por pessoa: 15.000,000 ((quinze mil reais), coberturas de vidros, faróis, lanternas
lan
e
retrovisores e franquia normal.

4.
ESPECIFICAÇÕES DO
OS SERVIÇOS DE SEGURO DE FROTA DE
VEÍCULOS OFICIAIS:
A presente contratação tem por objeto
to a prestação de serviços de seguro total dos veícu
ículos,
decorrente de prejuízos causados nos ca
casos de colisão; abalroamento; capotagem; queda
eda de
precipícios e de pontes; queda acidental
tal, sobre o veículo, de qualquer objeto ou substânc
âncias
que dele não faça parte integrante e não
ão esteja nele afixado; eventos da natureza; submer
ersão
total ou parcial, prestação de serviçoss dde socorro ou salvamento em situação decorrente
nte de
um dos riscos cobertos.
ITENS:
4.1. Cobertura tipo 1 – Total e/ou com
ompreensiva
4.1.1. Colisão;
4.1.2. Incêndio;
4.1.3. Roubo;
4.1.4. Responsabilidade Civil Facultativ
tiva de veículos –RCF-V;
4.1.5. Acidentes Pessoais de Passageiros
iros – APP R$ .
4.2. Coberturas Adicionais –Acessório
rios
4.2.1. Acessórios: toca-fitas, rádios,
s, gravadores, cd’s, amplificadores, equalizado
dores,
antenas elétricas, alto-falantes, farolete
etes, buzinas, rodas especiais, vidros, etc., aindaa que
fornecidos pelo fabricante, incluídos na fatura de compra do veículo.
4. DO TIPO DE APÓLICE SEGURA
ADA:
Apólice coletiva e/ou frota de veícul
culos, permitindo-se a identificação e discrimina
inação
individual de cada bem segurado, assi
ssim como, item próprio para cada um dos mesm
smos,
valor de franquia, bônus, etc.
6. DA DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULO
OS:
Conforme dispuser o órgão, a contrataç
tação do seguro incidirá sobre veículos de fabrica
icação
nacional e/ou estrangeira, aplicando-se
se como Prêmio Referencial – PR que servirá dee b
base
para cálculo do prêmio a pagar, bem
m como, valor de franquia, o previsto em tabela
ela da
Superintendência de Seguros Privadoss ddo Brasil – SUSEP.
7. DA EXPECTATIVA DO CONTRA
RATO
7.1. Limite de indenização correspond
ndente ao valor estipulado em apólice para o veíc
eículo
segurado;
7.2. Pagamento de despesas extraordi
rdinárias no limite de até 10% (dez por cento)
to) da
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indenização, na hipótese de ocorrência
ia dde sinistro com perda total do veículo segurado;
7.3. Endosso de inclusão ou de ampliaçã
ação de valor segurado para cada veículo;
7.4. Cobertura de serviços em tempo in
integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos
veículos em caso de acidentes, pane m
mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto
rto do
veículo segurado, onde possamconstar:







Assistência 24horas
Reboque;
Transporte alternativo;
Serviço deTáxi;
Socorro em caso de paneseca
Troca de pneu furado;







Serviço de chaveiro;
Acompanhamento médico-hospi
spitalar;
Hospedagem em hotel;
Remoção para hospital;
Motorista substituto;

 Passagens para acompanhantes,
s, caso o segurado e/ou passageiros permaneçam
hospitalizados por mais de 03 (tr
(três) dias;
 Traslado de corpo.
7.5. Cobertura de vidros protegidos em
m todo o território nacional quer seja em substituiçã
ição
ou reparos.
Observação: em caso de serviços dee ppintura, responsabilizar-se pelos danos causados
os em
superfícies não suscetíveis ao produtoo uutilizado (peças plásticas, borrachas, etc.), aplican
andose para os demais produtos de con
onservação ou película protetora que garantaa sua
elasticidade e defenda contra intempérie
ries.
Eventuais arranhões, batidas de pedr
dra ou pequenos danos, devem ser imediatame
mente
comunicados, para a mais breve realizaç
zação dos serviços, evitando-se oxidação nas peças.
as.
No caso de vidros, peças plásticas, tec
tecidos internos, couro e/ou estofamento, pneus,
s, g
garantia
independente e especial, quando o caso
so assim necessitar.
8. DAS GARANTIAS A SEREM CON
ONTRATADAS:
8.1. Franquia
8.1.1. Casco do veículo – reduzida;
8.1.2. Acessórios – no máximo 10 % (de
(dez por cento) do valor do bem;
8.1.3. RCF-V – não há;
8.1.4. APP – não há.
icípio,
Observação: Os serviços acima serãoo aaplicados de acordo com a necessidade do municíp
podendo vir a serem incluídos outros
os itens não previstos e que se tornem necessário
rios à
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utilidade e manutenção do veículo.
8.2. Bônus
istro;
1 (um) na primeira renovação sem sinist
2 (dois) na segunda renovação ssem
sinistro;
3 (três) na terceira renovação se
sem
sinistro;
4 (quatro) na quarta renovação sem sinis
inistro;
5 (cinco) na quinta renovação sem si
sinistro e assim sucessivamente até o 10 (dez) na décima
renovação sem sinistro.
Observação: Havendo sinistro em veícu
ículo, na renovação do seguro, o percentual de bônu
ônus
aplicável, será aquele aplicado no ano an
anterior ao da reclamação.
9. DA NOMENCLATURA DO TIPO
O DE SEGURO A SER CONTRATADO:
9.1. Renovação de Seguro – quando
do se tratar de veículos já previstos neste Termo
mo de
Referência.
9.2. Novo Seguro – quando se tratar de inclusão de veículo, mantendo-se a permanência
cia
dos seguros existentes neste Termo de R
Referência.
9.3. Endosso de Seguro – quando se tr
tratar de substituição de veículo anteriormente ob
objeto
de cobertura.
10. DAS COBERTURAS:
As coberturas destinam-se a garantir ao Contratante Segurado até o limite máximo
mo de
indenização ou o reembolso das ind
indenizações que for obrigado a pagar, por da
danos
involuntários pessoais e/ou materiais
iais, casados em seu próprio veículo, a terce
ceiros
transportados, terceiros não transporta
rtados, bem como demais situações causadass p
pelo
veículo segurado, decorrentes de riscoo aaberto.
10.1. COBERTURA COMPREENSIV
SIVA: colisão, incêndio e roubo – danos causados
dos no
próprioveículo:
 Casco e demais superfícies;
 Acessórios.
10.2. Responsabilidade Civil Facultati
ativa –RCF-V:
10.2.1. Danos Pessoais
10.2.2. Danos Materiais
10.3. Acidentes Pessoais Passageiros ––APP:
a) Morte;
b) Invalidez Permanente e Parcial;
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATA
ADA:
11.1. Fornecer os veículos em perfeit
eitas condições físicas para a execução dos servi
rviços
rotineiros e eventuais do município e co
conforme critérios de uso da administração.
11.2. Comunicar qualquer discordância
cia ou mudanças, no veículo, antes, durante e apó
após a
prestação do serviço, que apresentem re
ressalvas para condições deutilização.
11.3. Responsabilizar-se integralment
ente pelos serviços prestados por concessionária
ária e
fabricantes, nos termos da legislação vig
vigente, quando do objeto dacobertura.
11.4. Exercer controle sobre a assiduid
uidade e a pontualidade dos serviços de conserto
rto ou
reparos.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTR
TRATANTE:
12.1. Comunicar imediatamente qualqu
lquer ocorrência danosa ao veículo ou avarias havi
avidas
pela execução dosserviços.
12.2. Responsabilizar-se por qualquerr ooutro evento que possa ocorrer.
12.3. Responsabilizar-se por todos os at
atos de direção dos seus profissionais.
12.4. Fornecer à Contratada todas as inf
nformações necessárias em relação aos veículos.
13. DO PRAZO DO CONTRATO:
O prazo do contrato de seguros será dee 112 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucess
essíveis
períodos, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93.
Observação: a aceitação do seguro e, cconseqüente emissão de apólice estará condicion
onada
a simples assinatura da proposta porr pparte deste Município, respaldada pela Segurad
radora
Contratada, convalidando-se os atos des
esde então.
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ANEX II
(MODElO)
TERM
RMO DE VISTORIA
Edital de Licitação na modalidade Pregãoo P
Presencial nº ------/2019
Na forma do item 7 do Edital em ref
referência c/c o inciso III do artigo 30 da Lei

n°

8.666/93, declaro quea empresa
inscrita

no

CNPJ/MF

Sr(a).

,

sob o

nº

,

atravéss

, cédula de Identidade nº

do

SSP/,,

devidamente identificado, tomou conhecim
cimento de todas as informações e das condições para
par o
cumprimento das obrigações relativas aoo objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria
ia nos
veículos, mediante inspeção e coleta de info
nformações de todos os dados e elementos que possam
m vir
v a
influir no valor da proposta a ser oferecid
cida na execução dos trabalhos pertinentes, sendo que este
“termo” equivalerá a aceitação das especi
ecificações técnicas insertas no Termo de Referência.
ia. Na
hipótese de discordâncias com tais espec
ecificações a(o) interessada(o) deverá apresentá-las a(ao)
a
Pregoeira(o) no prazo previsto neste Edital
tal para impugnações e questionamentos, os quais não serão
se
aceitos após este prazo, cujas diferenças
ças não impugnadas ou questionadas serão arcadass pela
licitante que lograr êxito no certame em refe
referência.

Nova Viçosa,

de

de 2019
019.

(responsável)
Ciente:

TELEFONE:(

Representante da empresa (comcarimb
imbo)

)

OBSERVAÇÃO: o presente documento
to deverá estar contido no Envelope 02 – Documenta
tação,
depois de assinado pelo servidor designado
do para tal finalidade.
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ANEXO III
(MODELO)

CRE
EDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos
os o(a)Sr.(a)
portador(a) da Céd
Cédula
de Identidadenº
e CPFsobn
bnº
, a participar da licita
citação
instaurada pelo MUNICÍPIO DE NOVA V
VIÇOSA,namodalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº ---/2019, na qualidade de REPRESENTA
ANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
p
pronunciar-se em nome da empresa
, bem como formular propos
ostas,
lances verbais e praticar todos os demais
ais atos inerentes ao certame.
,em

de

de 2019.

Assinatura
ura do Representante Legal
(firma reconh
nhecida como pessoajurídica)
Nome do Dir
Diretor ou RepresentanteLegal

Observações:

- se o reconhecim
ecimento de firma for em nome da pessoa física
ica, o
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empr
presa
(Estatuto/Contrato Social),, que comprove a legitimidade dooutorgante;
- se o reconhecim
cimento de firma for em nome da pessoa juríd
rídica
(empresa licitante), fica dis
dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que
qu o
cartório já o terá examinadoo e verificado a legitimidade dosignatário.
- o representante de
deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento
nto de
firma em nome de pessoaa ffísica ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZAD
ADO,
pois, caso o outorgante n
não faça mais parte da sociedade, a empresaa será
inabilitada na fase de“Habil
bilitação”.

caso o Contratoo S
Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa
pes
deva assinar a procuração (pública ou parti
articular) ou o documento de credenciamento (Anexo
o II),
II a
falta de qualquer uma delas invalida o d
documento para os fins deste Pregão, sendo a emp
presa
inabilitada na fase de“Habilitação”.
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ANEXO IV
(MODELO)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABIL
ILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII
II DO
ART. 4ºº D
DA LEI Nº 10.520/2002)

A empresa
, inscrita no CNPJ sob
ob o
nº
, sediada
,
DECLARA,
que
cumpre plenamente os requisitos exigidos
dos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso
so VII,
do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho
ho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº ---/2019, estando ciente das penalidades aplicá
licáveis nos casos de descumprimento.
,em

de

de 2019.

Assinatur
tura do Representante Legal.

OBS.:- ESTE DOCUMENTO, TAM
MBÉM, DEVERÁ SER
DOCREDENCIAMENTO, OU SEJA, FOR
ORA DOS ENVELOPES.
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NO
O

ATO

ANEXO V
(MODELO)
DECLARAÇÃO EM ATE
TENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V,
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.
A empresa
, inscrita no
CNPJ
sob
b
o
nº
, sediada
, por intermédio do seu
representante legalo(a) Sr(a) , portador(a)) dda Carteira de Identidadenº
SSP/ e CPFnº
, DECLARA para fins do disposto
osto no
inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acres
rescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, p
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16
(dezesseis).
*Ressalva: emprega menor, a partir de 144 ((quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
,em

de

de 2019.

Assinatur
tura do Representante Legal

OBS.:
- ESTA DECLARAÇÃO DEVER
ERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº2–
DOCUMENTAÇÃO.
TIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.
- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMAT
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ANEXO VI
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIM
MENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93
(em pape
pel timbrado da licitante)
A empresa
,
inscrita
no
CNPJ
C
sob onº
, declara,
a, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30,, III
II da
Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu repr
epresentante legal abaixo assinado, para fins de participa
ipação
no PREGÃO PRESENCIAL Nº -----/2019
019 que:
- os documentos que compõem
m o Edital foram colocados à disposição e tomaamos
conhecimento de todas as informações, con
condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem
se
executados;
rada inidônea para licitar ou contratar com órgãos
os da
- não nos encontramos declarad
Administração Pública Federal, Estadual,, M
Municipal e do DistritoFederal;
- inexiste fato superveniente impedi
editivo de habilitação.
,em

de

de 2019.

(Assinatura, nome, cargo, RG
G do representante legal e carimbo da empresa)

OBS:
- ESTA DECLARAÇÃO DEVER
ERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRAD
DO DA
EMPRESA;
- ESTA DECLARAÇÃO DEVE
VERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nºº 2 –
DOCUMENTAÇÃO.
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ANE
EXO VII
(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS)
(em pape
pel timbrado da licitante)
PREGÃO PR
RESENCIAL Nº -------/2019.
AO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
Proposta que fazaempresa
CNPJ/CGC (MF)nº
estabelecida no(a)
PRESENCIAL Nº ------/2019.

,
inscrita
no
e inscriçãoestadualnº
,
, em conformidade com o Edital de PREG
GÃO

Portanto, oferecemos a esse Órgão o pr
preço a seguir indicado, para a realização dos serv
rviços
descritos no ANEXO I – TERMO DE RE
EFERÊNCIA:

LOTE Nº 01 - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Itens

1

2

3

4

5

Descrição
G I ANO 2019/2019
FIAT FIORINO HARD WORKING
0KM ; veiculo tipo furgoneta,cor bran
ranca, novo, 88cv, ar
condionado,ilumunação natural e arti
rtificial , sinalizador
optico e acustico, suporte para soro e plasma, pega mão,
armário , maca retrátil , equipamentos
tos obrigatorios
exigidos pelo Contran , adaptada para
ara ambulância
simples remoção. CHASSI Nº 9BD26
2651JHK9128857,
PLACA: PLO7F02
FIAT FIORINO MARIMAR ANO 22018/2019 0KM ;
veiculo tipo ESP/CAMIONETE/AMB
MBULANCIA,cor
branca, novo, 88cv, ar condionado,ilu
,ilumunação natural e
artificial , sinalizador optico e acustic
tico, suporte para
soro e plasma, pega mão, armário , m
maca retrátil ,
equipamentos obrigatorios exigidoss ppelo Contran ,
adaptada para ambulância simples rem
remoção. CHASSI nº
9BD2651JHK9115222, PLACA: PLL
LL7J92
RENAUT MASTER FURGÃO (MSU
SU)GRAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODE
ELO 2019 0KM ;
,cor branca, novo, 130cv, diesel , arr ccondionado,
unidade móvel , equipamentos obriga
igatorios exigidos
pelo Contran . CHASSI - 93YMAFE
FEXCKJ563699,
PLACA: PLL2I96
RENAUT MASTER FURGÃO (MSU
SU)GRAND
FURGÃO 1.2H2 ANO 2018 MODE
ELO 2019 0KM ;
,cor branca, novo, 130cv, diesel , ar
condionado,capacidade passageiross 115+1, veiculo
destinado a transporte sanitário , equi
quipamentos
obrigatorios exigidos pelo Contran . CHASSI XXX
EMITIR NF
TEC
CHEVROLET - MONTANA RAYT
AMBULANCIA - ANO 2018/2019 - 99 CV - FLEX COR BRANCA - CHASSI - 9BGCA
A8030KB100644,
PLACA: PLC7844

Un

Quant

Un

1

Un

1

Un

1

Un

1

Un

1

Franquia
Valor Un Valor Total
Máxima
Estimad
ado Estimado
Admitida
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6

FIAT DUCATO MC RONTANA AM
AMBULANCIA ANO 2014/2014 - 127 CV - DIESEL
EL - COR BRANCA
- CHASSI - 93W245G34E2131441,, P
PLACA: PLQ4062

Un

1

7

FIAT DUCATO GREENCAR AMBU
BULANCIA - ANO
2018/2018 - 130 CV - DIESEL - COR
OR BRANCA CHASSI - 3C6DFVBK5JE126382,, P
PLACA: PLE 8903

Un

1

VALOR TOTAL

LOTE Nº 02 - SECRETARIA MUN
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
TOS

ITENS DESCRIÇÃO

1

2

3

4

5

UN

QTD

un

1

un

1

un

1

un

1

un

1

MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 32P ; 132CV OFICIAL - ESCOLAR - DIESEL ANO
O 2018/2019 CHASSI - 93PB58M10KC098237, PLA
LACA: PLF 9634
VW NEOBUS TH O / PAS/ONIBUS/T
/T/ESCOLAR - 29 P
; 160CV - OFICIAL - DIESEL - ANO
O 2018/2019 CHASSI 9532M52P4KR908367, PLAC
ACA: PLC1475
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
6.ORE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114457, PLACA: PLL0
L0D18
6.ORE MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114498, PLACA: PLL6
L6E04
MERCEDES-BENZ -CAIO - LO 916.O
6.ORE PAS/ONIBUS/T/ESCOLAR - 45P - 15
156CV - OFICIAL DIESEL - ANO 2018/2019 - CHASSII
9BM979277KB114529, PLACA: PLL4
L4E51

Franquia
Valor U
Un
Máxima
Estimad
ado
Admitida

VALOR T
TOTAL

obrigatoriamente, descrever o serviço efetivame
mente
*Obs: O proponente deve, ob
ofertado, se vinculando tão somente às ex
exigências mínimas constantes no presente Edital.
O VALOR TOTAL GERAL para o(s) LOTE(
E(s) ofertado(s) por esta empresa é de:R$ (
Dados da empresa:
a) RazãoSocial:
b) CGC(MF) nº:
c) InscriçãoEstadualnº:
d) Endereço:
e) Fone:
f) CEP:
g) Cidade:

)
;
;
;
;
;

Fax(sehouver):
;e
Estado:
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Valor
Total
Estimado

h) Banco

Agêncian
ianº:

Contanº:

.

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome:
CPFnº:
ocupada:

; RGnº:
; Cargo/Função
ção
; Fone:

Prazo de validadedaproposta:
contado da data da entrega de seu respectivo
tivoenvelope.

Cidade/UF,

;
.

(não inferior a 60 dias),

de

de

(Assinatura, nome, cargo, RG
G do representante legal e carimbo da empresa)
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.

ANEX
EXO VIII
(MINUT
UTA DO CONTRATO)
9 QUE
TERMO DE CONTRATO Nº----/2019
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA EA EMPRESA
PARA
APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO
SE
DOS VEÍCULOS.

O MUNICÍPIODE NOVA VIÇOSA(BA
BA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
ins
no
CNPJ sob o nº. 13.761.531/0001-49, com
om sede na Avenida Oceânica, n.º2994, Bairro Abr
brolhos –
Tel.: (73) 3208-1177 – CEP 45.920-000
00 de Nova Viçosa – BA, neste ato representado
o por seu
Prefeito, Sr. MANOEL COSTA ALMEI
EIDA, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF__
F_______,
domiciliado na Rua _________n°____,, ba
bairro ________, CEP: 45.920000, Nova Viçosa--BA, e o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ins
inscrito no CNPJ sob o nº. 11.756.421/0001-63, com
co sede
na à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolh
lhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00,
45.
Nova Viçosa/BA, neste ato representadoo ppor seu Gestor Sr. ------------------, brasileiro, res
residente e
na Rua Marechal Castelo Branco, N° 100
000, Bairro Castelo – Posto da Mata/BA, inscrita
ta no CPF
sob nº. 391.214.616-00, doravante
nte denominado CONTRATANTE a Empresa
E
___________________________, inscrita
rita no CNPJ sob nº. _________________, com eendereço
na ______________________________
_______, neste ato representada pelo(a)) Sr.(a)
____________________, inscrito(a) noo CPF sob nº. ______________________, deno
nominada
CONTRATADA, têm entre si na confo
nformidade do que consta o processo administra
trativo n°
363/2018 e no Edital de Pregão Presencia
cial n° ----/2019, com base no que dispõe o art. 23,
3, II, “b”,
da Lei Federal n 8.666, de 21 de junhoo dde 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de
d 1993,
justo e acordado o presente contrato, quee sse regerá pelas cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
TO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de companhia de seguros para cobert
ertura
de seguro de veículos da frota Munici
icipal, que será processada e julgada de acordo
o com
c
quantitativos e especificações técnicas es
estabelecidos no Termo de Referência, documento
to que
constitui o Anexo I deste Edital.
1.2. A contratação antes citada obedecerá
rá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposiç
sições
dos documentos adiante enumerados, cons
onstantes do Processo Administrativo nº. 363/2018, e que,
q
independentemente de transcrição, fazem
m parte integrante e complementar deste, no que não
nã o
contrariarem. SãoEles:
a) O Edital do Pregão Presencial
al nnº ----/2019; e
b) A proposta de preços e docume
mentos que o acompanham, firmada pela CONTRATAD
ADA.
bjetos de licitação, de acordo com o disposto no art.
rt. 1º e
1.3. Os serviços ora adquiridos foram obj
parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, so
sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e proce
ocesso
administrativo acimacitado.
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ICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE FRO
OTA
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICA
DE VEÍCULOS OFICIAIS:

2.1. A presente contratação tem por objeto
to a prestação de serviços de seguro de frota de veículos
los
2.2. oficiais, decorrente de prejuízos caus
ausados nos casos de: colisão; abalroamento; capotag
tagem;
queda de precipícios e de pontes; qued
eda acidental, sobre o veículo, de qualquer objeto
eto ou
substâncias que dele não faça parte integran
rante e não esteja nele afixado; granizo, furacão; terrem
emoto;
submersão total ou parcial, prestação de se
serviços de socorro ou salvamento em situação decorr
orrente
de um dos riscos cobertos.
ITENS:
2.2.1. Cobertura tipo 1 – Total e/o
e/oucompreensiva
2.2.1.1. Colisão;
2.2.1.2. Incêndio;
2.2.1.3. Roubo;
2.2.1.4. Responsabilidadee C
Civil Facultativa de veículos –RCF-V;
2.2.1.5. Acidentes Pessoais
ais de Passageiros –APP.
2.2.2. Coberturas Adicionais –Ace
Acessórios
rádios, gravadores, cd’s, televisores, amplificado
dores,
2.2.3. Acessórios: toca-fitas, rá
equalizadores, antenas elétricas, alto-falan
lantes, faroletes, buzinas, rodas especiais, vidros Ray--ban,
vidros degradê, etc., ainda que fornecidoss ppelo fabricante, incluídos na fatura de compra doveícu
culo.
2.2.4. Equipamentos:
2.2.4.1. Computadores debo
ebordo;
2.2.4.2. Rádios transmissor
sores,etc.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIG
IGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Fornecer os veículos em perfeitas con
ondições físicos para a execução dos serviços rotineiro
eiros e
eventuais do Município de Nova Viçosa con
conforme critérios de uso daadministração.
3.2. Comunicar qualquer discordância ou m
mudanças, no veículo, antes, durante e após a prestação
ção do
serviço, que apresentem ressalvas para cond
ondições deutilização.
3.3. Responsabilizar-se integralmente pelos
los serviços prestados por concessionária e fabricantes,
es, nos
termos da legislação vigente, quando do obj
objeto dacobertura.
3.4. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos serviços de conserto oureparos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGA
AÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Comunicar imediatamente qualquer
er ocorrência danosa ao veículo ou avarias havidass pela
execução dosserviços.
4.2. Responsabilizar-se por qualquer outro
ro eevento que possaocorrer.
4.3. Responsabilizar-se por todos os atos de direção dos seusprofissionais.
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4.4. Fornecer à Contratada todas as informa
mações necessárias em relação aosveículos.
CLÁUSULA QUINTA – DO TIPO DE A
APÓLICE SEGURADA:
5.1. Apólice coletiva e/ou frota de veículos,
os, permitindo-se a identificação e discriminação individ
ividual
de cada bem segurado, assim como, item
em próprio para cada um dos mesmos, valor de franq
nquia,
bônus, etc.
CLÁUSULA SEXTA – DA DISPOSIÇÃO
ÃO DOS VEÍCULOS:
6.1. Conforme dispuser o órgão, a contra
tratação do seguro incidirá sobre veículos de fabrica
icação
nacional e/ou estrangeira, aplicando-se co
como Prêmio Referencial – PR que servirá de basee para
p
cálculo do prêmio a pagar, bem como, valo
alor de franquia, o previsto em tabela da Superintendê
dência
de Seguros Privados do Brasil – SUSEP.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXPECTAT
ATIVA
7.1. Limite de indenização correspondente
te aao valor estipulado em apólice para o veículosegurado
ado;
7.2. Pagamento de despesas extraordinárias
rias no limite de até 10% (dez por cento) da indenização
ão, na
hipótese de ocorrência de sinistro com perd
rda total do veículosegurado;
7.3. Endosso de inclusão ou de ampliaçãoo dde valor segurado para cadaveículo;
7.4. Cobertura de serviços em tempo integr
egral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos veíc
eículos
em caso de acidentes, pane mecânica e/ou
ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do veículo segura
urado,
onde possamconstar:















Assistência 24horas
Reboque;
Transportealternativo;
Serviço deTáxi;
Socorro em caso de paneseca
Troca de pneufurado;
Serviço dechaveiro;
Acompanhamentomédico-hospitala
alar;
Hospedagem emhotel;
Remoção parahospital;
Motoristasubstituto;
Passagens para acompanhantes, cas
caso o segurado e/ou passageiros permaneçam
hospitalizados por mais de 03 (três)
ês)dias;
Traslado decorpo.

7.5. Cobertura de vidros protegidos em todo
odo o território nacional, quer seja em substituição ourep
reparos.
Observação: em caso de serviços
os de pintura, responsabilizar-se pelos danos causados
os em
superfícies não suscetíveis ao produto utili
tilizado (peças plásticas, borrachas, etc.), aplicando-see p
para
os demais produtos de conservação ou pe
película protetora que garanta sua elasticidade e defe
efenda
contra intempéries.
pedra ou pequenos danos, devem ser imediatame
mente
7.6. Eventuais arranhões, batidas de pe
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comunicados, para a mais breve realização
ão dos serviços, evitando-se oxidação naspeças.
7.7. No caso de vidros, peças plásticas,, te
tecidos internos, couro e/ou estofamento, pneus, gara
arantia
independente e especial, quando o caso assi
ssimnecessitar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANT
TIAS A SEREM CONTRATADAS:
8.1. Franquia
8.1.1. Casco do veículo –reduzida;
8.1.2. Acessórios – no máximo 10 % (dezz ppor cento) do valor dobem;
8.1.3. RCF-V – não há;
8.1.4. APP – nãohá.
Observação: Os serviços acima serão aplic
licados de acordo com a necessidade do município de Nova
N
Viçosa, podendo vir a serem incluídos ou
outros itens não previstos e que se tornem necessário
ários à
utilidade e manutenção do veículo.
8.2. Bônus
1 (um) na primeira renovação sem
sinistro;
2 (dois) na segunda renovação sem
sinistro;
3(três) na terceira renovação sem
sinistro;
4 (quatro) na quarta renovação
semsinistro;
5 (cinco) na quinta renovação sem sinistroo e assim sucessivamente até o 10 (dez) na décima
renovação sem sinistro.
Observação: Em havendo sinistro em veícu
ículo, na renovação do seguro, o percentual de bônus
aplicável, será aquele aplicado no ano anter
terior ao da reclamação.
CLÁUSULA NONA – DA NOMENCLA
ATURA DO TIPO DE SEGURO
9.1. Renovação de Seguro – quando se trat
tratar de veículos já previstos nesteContrato.
9.2. Novo Seguro – quando se tratar de inclusão de veículo, mantendo-se a permanência
ia dos
seguros existentes no presentecontrato.
9.3. Endosso de Seguro – quando se tra
tratar de substituição de veículo anteriormente objeto
eto de
cobertura.
CLÁUSULA DECIMA– DAS COBERTU
TURAS
10.1. As coberturas destinam-se a garan
rantir ao Contratante Segurado até o limite máximo
mo de
indenização ou o reembolso das indenizaç
zações que for obrigado a pagar, por danos involuntá
ntários
pessoais e/ou materiais, casados em seuu ppróprio veículo, a terceiros transportados, terceiros
os não
transportados, bem como demais situaçõe
ões causadas pelo veículo segurado, decorrentes dee risco
r
aberto.
A: colisão, incêndio e roubo – danos causados no pró
róprio
10.2. COBERTURA COMPREENSIVA:
veículo:
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Casco e demaissuperfícies;



Acessórios.

10.3. Responsabilidade Civil Facultativa
va –RCF-V:
10.3.1. Danos Pessoais
10.3.2. Danos Materiais
APP:
10.4. Acidentes Pessoais Passageiros –AP
a) Morte;
b) Invalidez Permanente e Parcial;
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO
DOS CRITÉRIOS
11.1. Base decálculo:







Valor de mercado do veículo, confo
nforme a tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisa
Econômicas.
Valor dos acessórios conforme mer
ercado local.
RCF-V: Danos Materiais–R$
(
)
Danos Pessoais–R$
(
)
• APP– R$
(
) por passageiro

to será feito à vista com desconto.
11.2. Forma de Pagamento: o pagamento
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA
A ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO
12.1. Pela prestação dos objetos deste Con
ontrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
DA os
seguintes valores, conforme seja efetivam
amente prestado, moldes deste ajuste: (informaçõess após
a
proposta final).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
2
09
0901
2.064
3390.39.00
02
14

Executivo
tivo
Prefeitura
ura Municipal de Nova Viçosa
Secretaira
aira Municipal de Saúde
Fundo M
Municipal de Saúde
Gestão da
das Atividades do Bolo de Atenção Básica
Outros Se
Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Saúde 15
15%
Transferê
erência de Recursos SUS

Poder
Órgão
Secretaria
Unidade
Atividade
Elemento
Fonte

2
5
11
1101
2.023
3390.39.00
01

Executivo
tivo
FUNDO
O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SA
Secretaira
aira Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Fundo M
Municipal de Educação
Gestão da
das Ativiades da Administrativas da Educação
Outros Se
Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Educaçãoo MDE 25%
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO P
PAGAMENTO
14.1. O pagamento devido será efetuado ap
após a entrega da apólice dos bens segurados.
14.2. O pagamento de qualquer indeniz
nização estará condicionado à comprovação da efetiva
efe
ocorrência do sinistro.
ado depois de verificada a regularidade fiscal da empr
presa,
14.3. O pagamento somente será efetivado
ficando a CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão
rão ter
seu prazo de validade renovada a cada venc
ncimento.
14.4. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal
al p
pelo
Coordenador Operacional, Diretor de Orçam
çamento Administração e Finanças e Diretor de Informá
mática
em conjunto, mediante depósito em contaa bbancário da CONTRATADA.
14.5. A garantia dos bens segurados adquir
uiridos por este Edital deverão serem entregues na Diret
retoria
de Orçamento Administração e Finanças,, ri
rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho,, sendo
se
que, na hipótese de entrega de garantia
ia diversa, o pagamento ficará suspenso até a respec
ectiva
regularização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA V
VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência do presente Co
Contrato e da apólice será do dia / / até dia /
/,
podendo ser prorrogado por iguais e suces
cessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses,, nos
termos do artigo 57, II da Lei nº8.666/93.
Observação: a aceitação do seguro e, conse
nseqüente emissão de apólice estará condicionada a sim
imples
assinatura da proposta por parte deste
ste município, respaldada pela Seguradora Contrat
ratada,
convalidando-se os atos desde então.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AL
LTERAÇÃO DO CONTRATO
16.1. Este Contrato poderá ser alterado nos
os casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde
de que
haja interesse do CONTRATANTE, com
m a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS
S SANÇÕES
17.1. Pela inexecução total ou parcial das
as condições estabelecidas neste Contrato, o Município
pio de
Nova Viçosa/BA poderá garantir a préviaa ddefesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada
ada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a con
contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo
o das
responsabilidades penal e civil, as seguintes
tes sanções:
a) ADVERTÊNCIA, por escrito,
o, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisq
isquer
indicações aqui constantes;
b) MULTA COMPENSATÓRIO--INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco
o por
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
AD
DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMEN
ENTO
DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO D
DE NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 02 (dois)anos;
os;
d) DECLARAÇÃO DE INIDON
NEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM
OM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto
to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, na for
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplico
icou a
penalidade.
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17.2. Na hipótese de atraso no cum
umprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
p
CONTRATADA, a esta será aplicada mult
ulta moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)) sobre
so
o valor do presente Contrato ou instrument
ento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez
ez por
cento) do valor inadimplido.
compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido
do no
17.3. O valor da multa aplicada (tanto co
setor financeiro do Município de Nova V
Viçosa, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após
apó a
respectiva notificação.
17.4. Caso não seja paga no prazo previsto
sto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião
ião do
pagamento posterior a ser efetuado pelo CO
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA R
RESCISÃO
18.1. A inexecução total ou parcial de
deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disp
isposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nº8.666/93.
18.2.

A rescisão deste Contrato poderá se
ser:
18.2.1. determinada por ato un
unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos
ca
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando--se a
CONTRATADA com a antecedênc
ência mínima de 30 (trinta) dias;
ntre as partes, reduzida a termo no processo de licita
itação,
18.2.2. amigável, por acordo entre
desde que haja conveniência paraa o CONTRATANTE;
13.2.3. judicial, nos termos da legis
gislação vigente sobre a matéria.

18.3. A rescisão administrativa ou am
amigável deverá ser precedida de autorização escrit
crita e
fundamentada da autoridade competente.
te. Os casos de rescisão contratual serão formalme
lmente
motivados nos autos do processo, assegurad
rado o contraditório e a ampla defesa.
18.4. Além das hipóteses de rescisão ac
acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que
qu a
CONTRATADA se conduzir dolosamente.
te.
UNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
O AO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FUN
EDITAL E À PROPOSTA
19.1.

O presente Contrato fundamenta
ta-se:
19.1.1. nas Leis Federais nºs 8.666
66/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;
19.1.2. nos preceitos de direito púb
público;
19.1.3. supletivamente, nos princíp
cípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições
ões do
Direito Privado.

19.2.

O presente Contrato vincula-se
se aos termosdo Edital de Pregão Presencial nº ----/2019,
-constante no Processo Admin
inistrativo nº ----/2019 e a proposta venced
edora da
CONTRATADA.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO GESTOR
OR DE CONTRATO
20.1 Fica designado como Gestora Titular
ar deste CONTRATO a servidora xxxxxxx, nos termo
os da
Portaria nº xxxxxxx, publicada no Diário O
Oficial do Município no dia xx/xx/xxxx.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
21.1. O presente instrumento será publica
icado, em extrato, no Diário Oficial do Município de Nova
N
Viçosa, que é condição indispensável par
ara sua eficácia, consoante dispõe o artigo 61, parág
ágrafo
único da Lei nº8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – D
DO FORO
22.1. As questões decorrentes da execuç
cução deste Instrumento, que não possam ser dirim
imidas
administrativamente, serão processadas e ju
julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Nova Viçosa/
sa/BA,
com exclusão de qualquer outro, por maiss pprivilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que
ue foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (t
(três)
vias de igual teor e forma, para que surta
rtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assina
inadas
pelos representantes das partes, CONTRAT
ATANTE e CONTRATADA.
Nova Viçosa/BA, aos do mês de

de

.

MANO
OEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO
SECRETARIA
GESTOR
ORA DO FUNDO DE >>>>
EMPRESA
TESTEMUNHAS
NOME:
CPF
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