MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ
Avenida Catarina Eller, 421 – Centro – CEP: 36.976-000
CNPJ: 18.392.506/0001-59 – Telefones: (33) 3343-1268 / (33) 3343-1120
E-mail: prefeitura@altojequitiba.mg.gov.br
Síte: www.altojequitiba.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PAL 173/18 - PREGÃO PRESENCIAL 042/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA
DIA :23/11/2018
HORA : Às 09:00 horas.
LOCAL : Av. Catarina Eller, 421 - Centro, em Alto Jequitibá/MG.
Entrega dos envelopes contendo os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e as
“PROPOSTAS”: até antes do início da realização do certame, no dia 23/11/2018,
às 09:00 horas. Local: Sala de Licitações, na Av. Catarina Eller, 421 - Centro, em
Alto Jequitibá/MG.

PREAMBULO:
O MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ (MG), pessoa jurídica de direito
público interno, inscrição no CNPJ 18.392.506/0001-59, com sede
administrativa

na

Jequitibá/MG,

CEP

respectiva

Equipe

Av.

Catarina

36.976-000,
de

Apoio

Eller,
por

421

-

Centro,

intermédio

nomeada

pelo

da

Decreto

em

Alto

Pregoeira

e

Municipal

1.730/2018, datado em 02 de Janeiro de 2018, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Menor Preço Por
Item, nos termos da Lei Federal 8.666/1993 e da Lei Federal
10.520/2002, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e
do Decreto Municipal 683/2009, que institui a licitação na modalidade
pregão no município de ALTO JEQUITIBÁ, CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PARA PROTEÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL PELO
PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONSTANTE NO TERMO DE
REFERÊNCIA,

melhor especificado no ANEXO I que faz parte

integrante deste edital.
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I - DO OBJETO
1.1- O presente Processo Licitatório tem como objeto a seleção de
empresa
especializada
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS
DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA
PROTEÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO
DE 12 MESES, CONFORME CONSTANTE NO TERMO DE
REFERÊNCIA, melhor especificado no ANEXO I que faz parte
integrante deste edital.
1.2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório dele fazendo
parte integrante:
1.2.1 - Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA;
1.2.2 - Anexo II – MODELO DE PROPOSTA;
1.2.3 - Anexo III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA
LEI Nº. 8.666/93 E ALTERAÇÕES;
1.2.4 - Anexo IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO;
1.2.5 - Anexo V - CREDENCIAMENTO;
1.2.6 - Anexo VI - MINUTA ATAREGISTRO PREÇOS;
1.2.7 - Anexo VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME
DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.

1.1 – O presente Edital e seus anexos estão disponíveis no setor de
licitações, na Prefeitura Municipal e no Portal do Municipio –
www.altojequitiba.mg.gov.br

II - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
2.1 - A participação nesta Licitação implica em aceitação integral
e
irrestrita dos termos
deste
Edital,
dos
regulamentos
administrativos,
das
normas técnicas e principalmente, das
exigências e penalidades contidas na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e
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Lei 8.883/94.
2.2. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar desta licitação, as empresas que se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:
a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
b) estejam sob regime de Recuperação Judicial;
2.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela
empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e
penais cabíveis, conforme legislação vigente.
2.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile)
autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão
da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que acompanhada do
original para conferência e autenticação pelo Setor de Licitação ou pela
Pregoeira ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio.
2.5 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento
daspropostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
2.5.1 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e
quatro horas.
2.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1. A Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO em data e hora,
especificada neste Edital, dando início ao credenciamento e
identificação dos representantes dos proponentes;
3.2. Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o
representante legal do proponente participante, deverá apresentar-se a
Pregoeira, quando convocado para credenciamento, devidamente
munido dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) Contrato Social e ultima alteração;
c) Procuração/Credenciamento;
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d) Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação;
e) Declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
10.520/2002.
IV - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 - Os proponentes deverão apresentar a proposta em envelope
devidamente lacrado, contendo os seguintes dizeres:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/ MG
AVENIDA CATARINA ELLER, 421 - CENTRO
CEP 36.976-000 - ALTO JEQUITIBÁ - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
“PROPOSTA”
4.1.1 - No envelope também deverá constar o nome e endereço do
proponente.
1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço e CNPJ do proponente;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: transporte, seguro contra todos os riscos existentes, garantia e
tributos de qualquer natureza;
e) Em caso de divergência entre o preço total e o unitário, prevalecerá este
àquele, do mesmo, prevalecerá o valor expresso por extenso, sobre o valor
numérico.
4.3 - A proposta terá validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
4.4 - O preço deverá ser cotado considerando-se que o fornecimento
ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá, incluindo
quaisquer gastos ou despesas com mão-de-obra, transporte, tributos,
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou
despesas incidentes desta contratação.
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4.5 - A apresentação da proposta significa pleno conhecimento e
integral concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e
total sujeição à legislação pertinente.
V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1 - Aberta a sessão os interessados entregarão, em envelopes
separados, a
documentação de habilitação e
as
propostas
comerciais, as quais serão classificadas quanto ao preço;
5.2 - A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor
preço, ou, quando isso não for possível, a Pregoeira classificará as
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas;
5.3 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes classificados, que deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
5.4 - A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados,
de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e
os demais, em ordem
decrescente de valor;
5.4.1 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
5.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais
e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de posterior ordenação das propostas.
5.6 - Como critério de desempate, será dada preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte;
5.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
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5.6.2 - Ocorrendo empate, conforme disposto acima, a microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
5.7 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os
termos do edital e que seu preço seja compatível com os praticados
pelo mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar
para que seja obtido preço melhor;
5.8 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
5.9 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver ofertado
o menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias;
5.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o
licitante será declarado vencedor;
5.11 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, a pregoeira examinará as ofertas
subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante habilitado declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame;
5.12 - A Ata contendo o resultado do julgamento será anexada na data
da sua lavratura, no quadro de avisos do saguão da Prefeitura
Municipal de Alto Jequitibá, passando
a correr o prazo para
interposição de recursos.
VI - DA HABILITAÇÃO
6.1 - Os proponentes, para fins de habilitação, deverão apresentar o
envelope devidamente lacrado, contendo os seguintes dizeres:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/ MG
AVENIDA CATARINA ELLER, 421 - CENTRO
CEP 36.976-000 - ALTO JEQUITIBÁ - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
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“DOCUMENTOS”
6.1.1 - No envelope também deverá constar o nome e endereço do
proponente.
6.2 - Além do subscrito acima, no envelope deverá conter a palavra
"DOCUMENTOS", devendo conter os documentos a seguir relacionados
em cópias autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais:
6.2.1 – REGISTRO COMERCIAL, 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 E ALTERAÇÕES;
6.2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE
CONTRIBUINTES (CNPJ);
6.2.3 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES
ESTADUAL OU MUNICIPAL, SE HOUVER, RELATIVO AO DOMICÍLIO
OU SEDE DO LICITANTE, PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE
E COMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATUAL;
6.2.4 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA FEDERAL;
6.2.5 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA
ESTADUAL;
6.2.6 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA
MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE;
6.2.7 - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FUNDO DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS);
6.2.8 – PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO NEGATIVA (CNDT);
6.2.9 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º,
XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME MODELO EM
ANEXO;
6.2.10 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, SE FOR O CASO.
6.2.11 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA
EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR JUDICIAL DA SEDE DA
PROPONENTE COM A EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 90 (NOVENTA)
DIAS, ATÉ A PROTOCOLIZAÇÃO DA PROPOSTA;
6.2.12 – PROVA DE INSCRIÇÃO NA SUSEP.
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6.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada
através de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
6.3.1 - O licitante inscrito no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura
poderá substituir os documentos exigidos no edital pelo Certificado
de Registro Cadastral - CRC, desde que acompanhado das certidões
que estiverem vencidas e dos documentos que dele não constem.
6.4 - O licitante não cadastrado deverá apresentar toda a documentação
de habilitação, exigida no edital, em original ou cópia autenticada.
6.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação
posterior.
6.6 - No caso das Micro e Pequenas Empresas, para comprovação da
Regularidade Fiscal, deverão apresentar as certidões negativas mesmo
que estas apresentem alguma restrição, situação em que será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, para regularização e apresentação
das mesmas;
6.6.1 - a não regularização das mesmas no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.7 - A Ata contendo o resultado da habilitação será anexada na data
da sua lavratura, no quadro de avisos do saguão da Prefeitura
Municipal de Alto Jequitibá, passando
a correr o prazo para
interposição de recursos.

VII - DOS RECURSOS
7.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será
lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para
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apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
7.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará
a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
7.3 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando
todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões no prazo de três dias, contados da lavratura da ata,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
7.4 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;
7.5 - Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) úteis.

VIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - Os recursos financeiros são os constantes das seguintes Dotações
Orçamentárias:
0208 10 301 0012 2.046 339039 – Ficha 467.
IX - DA ADJUDICAÇÃO
9.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pela
pregoeira após constatado o atendimento a todos os requisitos do
presente Edital bem como quanto aos preços em relação aos praticados
no mercado.
X - DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação,
será feita pelo Prefeito Municipal, após recebimento do processo
concluído pela Pregoeira e sua equipe de apoio e emissão de Parecer
Jurídico.
XI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS faz parte integrante deste Edital
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e substitui a formalidade do contrato de prestação de serviços. A
Minuta da referida ARP encontra-se no Anexo.
11.2 - As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o
subseqüente ARP a ser firmado pela Licitante vencedora, assim como
toda a proposta vencedora.
11.3 – A Ata Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses,
contados a partir de sua assinatura.
11.3.1 - O Contratado deverá manter as condições iniciais de
habilitação durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão.
11.4 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela
Secretária de Obras do Municipio.

XII - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
13.1 - O faturamento será efetuado conforme as ordens de
compras/fornecimentos e entrega das mercadorias.
13.2 - O pagamento será efetuado a favor da contratada até o 10º
(décimo) dia do mês subsequente ao da entrega, mediante apresentação
da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.
13.3 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde
que devidamente regularizados.
13.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.

13.5 – A empresa prestadora do serviço de seguros
veiculares, firmada na ATA Registro Preços, estará
obrigada a aceitar novos veículos adquiridos pelo
município assim como baixa daqueles que forem leiloados
ou tirados de circulação por qualquer outro motivo.

XIV - DO REAJUSTE DE PREÇOS
14.1 - Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do
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contrato, não haverá reajuste no preço pelo período da Ata de Registro
de Preços.

XV- DAS SANÇÕES
15.1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a Contratada
ficará
sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão
temporária do direito
de
licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Alto Jequitibá, e/ou
declaração
de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com
os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das
responsabilidades Civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e
a ampla defesa.
15.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
15.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º
(trigésimo)
dia de atraso na entrega do objeto, sobre o valor estimado da
contratação, por ocorrência;
15.2.2 - 10% (dez por cento) sobreo
valor
estimado
da
contratação,
no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir
da entrega do objeto ou causar a rescisão contratual.
15.3 - O valor das multas aplicadas, após
regular
processo
administrativo, será descontado da Contratada dos pagamentos das
faturas devidas pela Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, deverá
ser pago por meio de guia própria, da Prefeitura Municipal de Alto
Jequitibá, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da
sua aplicação.

XVI - DAS CONDIÇÕES GERAIS:
16.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicialmente atualizado, conforme preceitua o Art. 65, § 1º da Lei
8.666/93.
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XVII - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
17.1 - A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada em
qualquer
fase, na conformidade do art. 49 e seus parágrafos, da Lei
8.666/93 de 21/06/1993 e Lei n.º 8.886/94 de 08/06/1994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ, 10 de OUTUBRO de
2018.

DENISE FEITOSA
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
I - DO OBJETO
1.1- Seleção de empresa especializada para prestação de serviços de
seguros de veículos para assegurar veículos da frota municipal
conforme descrito abaixo:

IITEM
1

2
3

4
5

6
7
8
9

DESCRIÇÃO
do Veículo
FIAT DOBLO,
ano/modelo 2014/2015,
AMBULANCIA –
Placa: OPQ-9543.
VW UP! TAKE,
ano/modelo 2014/2015, –
Placa: OXF-2218.
VW SAVEIRO 1.6,
ano/modelo 2013/2014,
AMBULANCIA – Placa:
OXF-2191.
RENAULT SANDERO,
ano/modelo 2013/2014,
Placa: OGM-8802.
FIAT DOBLO,
ano/modelo 2014/2014,
AMBULÂNCIA – Placa:
PUB-6142.
RENAULT MASTER,
ano/modelo 2014/2015 –
Placa: PUJ -0931.
RENAULT MASTER,
ano/modelo 2014/2015 –
Placa: PUJ 0294
FIAT PALIO FIRE,
ano/modelo 2016/2016 –
Placa: PXZ-5684.
FIAT UNO,
ano modelo 2017/2018 –
Placa: GNM-6189

UNID/mes. QUANT./
Veículo
12

01

12

01

12

01

12

01

12

01

12

01

12

01

12

01

12

01
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10
11

12

13

VW UP TAKE,
ano/modelo 2017/2018 –
Placa: QMS-9973.
FIAT / DOBLO,
ano/modelo 2011/2012 –
AMBULÂNCIA –
Placa: HNH-1890
RENAULT KG00 RONTANAM
ano/modelo 2013/2014 –
AMBULÂNCIA –
Placa: OXJ-9967
FORD TRANSIT 350L BU
ano/modelo 2013/2013 –
Placa: OPY-8554

12

01

12

01

12

01

12

01

1.2 - Ressaltamos que os demais dados dos veiculos a serem assegurados
serão fornecidos à empresa vencedora em momento oportuno.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 - A licitação destina-se a promover condições para contratação de serviços
de seguros veiculares para asseguar os veículos afetos à frota municipal
contra danos causados a terceiros e ao patrimonio publico muncipal
2.2–É de conhecimento de todos que os veículos afetos aos serviços do
município rodam diuturnamente, o que segundo estatísticas correm mais
riscos de envolverem em acidentes, o que poderia trazer prejuízos ao
município e a terceiros..
2.3 - Somente por isso estaria justificada a contratação, pois que é o meio de
que se vale a Administração para promover tais serviços e por outro lado o
município é a maneira adequada para a Administração resguardar o
patrimônio publico.

II - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
2.1 - Os proponentes deverão apresentar a proposta em envelope devidamente
lacrado, contendo os seguintes dizeres:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/ MG
AVENIDA CATARINA ELLER, 421 - CENTRO
CEP 36.976-000 - ALTO JEQUITIBÁ - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
“PROPOSTA”
2.2 - A proposta terá validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
2.3 - O preço deverá ser cotado considerando-se que a prestação de serviço
ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá e na sede da
empresa contratada, incluindo quaisquer gastos ou despesas com mão-deobra, transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e
outros encargos ou despesas incidentes desta contratação.
2.5 - A apresentação da proposta significa pleno conhecimento e integral
concordância com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição
à legislação pertinente.
III – PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será de
12 (doze) meses contados a partir da assinatura da ARP, podendo ser este
prazo prorrogado a critério da Administração Municipal e em conformidade
com a legislação aplicável.
3.2 - A Administração convocará a licitante que vier a ser declarada
vencedora, nos termos e para os efeitos do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para
firmar o contrato, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da expedição desta
convocação.
3.3 - Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar a ATA, na forma
prevista neste instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente,
procederá a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, obedecido o disposto no parágrafo segundo do mencionado art.
64.
3.4 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar a ATA, no prazo
referido no item 3.2, caracterizará inadimplência, sujeitando-a ao pagamento
da multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da proposta;

3.5 – A empresa prestadora do serviço de seguros
veiculares, firmada na ATA Registro Preços, estará
obrigada a aceitar novos veículos adquiridos pelo
município assim como baixa daqueles que forem leiloados
ou tirados de circulação por qualquer outro motivo.
3.6 - Cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual
se vincula totalmente, não sendo admitidas retificações
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ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições
estabelecidas;
3.7- Prestar, durante o período de cobertura, assistência
de acordo com as normas vigentes, estabelecidas pela
SUSEP, sem qualquer ônus adicional para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ-MG;
3.8 Entregar, ano prazo estabelecido, a Apólice de Seguro
contendo todos os dados estabelecidos no presente
Instrumento Convocatório, além de outros que se fizerem
necessários em face das disposições legais pertinentes;
3.9- No caso de sinistro, a Seguradora deverá prestar
assistência no prazo, máximo, de 02 (duas) horas,
contadas do comunicado feito pelo condutor do veículo
ou pelo fiscal da contratação designado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ/MG.
3.10 - Dentre os serviços de assistência, inclui-se o
reboque ou transporte do veículo, quando por pane,
acidente, o veículo não puder circular, devendo ser
encaminhado à oficina mais próxima, se o conserto não
puder ser efetuado, forma ágil, no próprio local do evento.
3.12 A Seguradora responsabilizar-se-á, também, pelas
despesas extraordinárias com traslado, hospedagem de
condutor e passageiros do veículo.
3.13 A Empresa Contratada se obrigará a fornecer, em
caso de acidente, dentre outros sinistros, meio de
transporte apropriado e equivalente para que o condutor
e os ocupantes do veículo retornem à Sede do Município
de ALTO JEQUITIBÁ/MG.
3.14 Os prejuízos resultantes de sinistros serão
indenizados pela importância segurada fixada na apólice.
3.15 A indenização devida, em caso de sinistro, ficará
limitada à importância segurada fixada na apólice e o
reembolso deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta)
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dias,
após
a
apresentação,
à
Seguradora,
documentação e laudos exigidos por lei.

da

IV - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
4.1 - O faturamento será efetuado conforme edital.
4.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que
devidamente regularizados.
4.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

V – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS LOGO APÓS A REQUISIÇÃO
SER ENVIADA A LICITANTE VENCEDORA, E O INICIO DA PRESTAÇÃO
DEVENDO OCORRER NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS CONFORME OS
DADOS DO VEICULO INFORMADO PELA CONTRATANTE.
VI – DAS COBERTURAS
A) Mínimo de 100% da Tabela Fipe do mês do sinistro;
B) Mínimo de Danos Materiais R$100.000,00
C) Mínimo de Danos Corporais R$ 100.000,00
D) Mínimo de APP Morte R$100.000,00
E) Mínimo de DMH: 100.000,00
F) Mínimo de Danos Morais R$ 20.000,00
G) Assistencia 24hs para veiculo e passageiros
H) Cobertura completa para vidros, faróis, laternas e retrovisores, sem
cobrança de franquias.
I) Vigencia de 12 meses.

DENISE FEITOSA
Pregoeira
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ANEXO II
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018
À
Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá

01) A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato
representada por _________ (qualificação: nacionalidade, estado civil,
cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 042/2018, após
análise

do

referido

instrumento

convocatório

e

tendo

pleno

conhecimento do seu conteúdo, se propõe a FORNECER o objeto da
licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:
Descrição

Unid.

Quant.

Preço
Unitario

Preço
total

02) No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a
prestação dos serviços licitados, inclusive tributos, equipamentos,
pessoal, taxas, transporte, alimentação e hospedagem.
03) A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de
todas as despesas que envolvem os serviços licitados.
A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta
data.
___________________ , ____ de _____________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal

Nome legível
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI Nº. 8.666/93
E ALTERAÇÕES.
(Papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

..............................................
inscrito
no
CNPJ
nº
..............................................., por intermédio de seu representante
legal
o(a)
Sr(a)
............................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................................., e do
CPF nº ......................................, DECLARA, para fins do disposto no
inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
Pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

(data)
......................................................................
Assinatura (representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope de
habilitação, junto com os demais documentos.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA
HABILITAÇÃO
(Papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

A empresa ________________, C.N.P.J. nº______________, sediada
_________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório
nº 173/2018, PREGÃO nº 042/2018 da Prefeitura Municipal de Alto
Jequitibá, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.
Obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local de data,
_____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

OBS. Esta declaração deve vir fora dos
apresentada no momento do credenciamento.

envelopes,

e

será
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ANEXO V
PROCURAÇÃO / CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa)

A (nome da empresa) ___________________, CNPJ nº _______________, com
sede à _________________________, nº ______, Bairro _________, cidade
_________________, neste ato representada pelo (s) (sócios ou diretores
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o
Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), a quem confere (m) amplo (s) e geral (ais) poderes para, junto
ao Município de Alto Jequitibá/MG, praticar os atos necessários com
vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade Pregão
Presencial, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindolhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Local e data
____________________, ____ de _____________ de _____.
Assinatura

(Reconhecer firma)

OBS. Esta declaração deve vir fora dos
apresentada no momento do credenciamento.

envelopes,

e

será
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ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Alto Jequitibá/MG, neste ato representado por seu Prefeito em
exercício (2017-2020), doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
................................................, estabelecida no Rua ..........................................., nº.
............ CNPJ Nº. ................................................, pelo seu representante infraassinado, doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Municipal
nº. 683/09 que institui a modalidade pregão e das demais normas legais aplicáveis e,
considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 042/2018, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as
disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições
seguintes:
CLAUSULA I – DO OBJETO E VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL

DE

SAÚDE,

PARA

PROTEÇÃO

DO

PATRIMONIO

PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, objeto do Edital.

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a
partir da data de assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de alto Jequitibá/MG não será obrigado
a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,
desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa
detentora.
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº
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042/2018, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso,
independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO (Conforme Edital)
CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO (Conforme Edital)
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município:
5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do empenho;
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
5.2. Da Detentora da Ata:
5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução
deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a
vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de
qualquer tipo de demanda.
5.2.2. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto
da presente ata, com perfeição e acuidade.
5.2.3. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da
contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros,
ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir
a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.4. A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que
por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências
necessárias para o ressarcimento.
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5.2.5. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem
solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.6. No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos
e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre o produto.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (Conforme Edital)
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES (Conforme Edital)
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da
presente Ata, e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de
preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da
data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão
Presencial Para Registro de Preços nº 042/2018, o qual integra a presente Ata de
Registro
de
Preços..

8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de
reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de
manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
administração, quando:
9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de
registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das
disposições legais;
9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e
a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Administração;
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9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste
item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última
publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo
da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do
pedido.
CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10. As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos
recursos consignados no orçamento vigente, por programa, projeto, fonte de recursos
e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.
CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo
obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta
delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA XII – DO RECEBIMENTO:
12.1. Para o recebimento do objeto desta licitação, o Município designará no mínimo
03 (três) servidores, nomeados através de Portaria, que farão o recebimento nos
termos do artigo 73, II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório.

MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ
Avenida Catarina Eller, 421 – Centro – CEP: 36.976-000
CNPJ: 18.392.506/0001-59 – Telefones: (33) 3343-1268 / (33) 3343-1120
E-mail: prefeitura@altojequitiba.mg.gov.br
Síte: www.altojequitiba.mg.gov.br

CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº
042/18 e a proposta da empresa _________________ classificada em 1º lugar no
certame supra numerado, com o valor global de ________________________.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo
Decreto Municipal nº 683/09 no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Manhumirim/MG, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das
testemunhas abaixo.

_____________________________________
Empresa Detentora da Ata

___________________________________
MARCO ANTONIO LOPES
Prefeito Municipal
Testemunhas:
NOME: __________________________________
CPF: ____________________________________

NOME: __________________________________
CPF: ____________________________________
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2018
DECLARAÇÃO
A empresa (Razão Social da Licitante),
CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº. ______, (Bairro/Cidade), por
intermédio de seu representante legal, contador ou técnico contábil, DECLARA
expressamente, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não
excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar
n.º 123/06;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão
relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: ____________

_______________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

__________________________________________________________________
Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e
assinatura do contador ou técnico contábil da empresa

