PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022

PREÂMBULO
OMUNICÍPIO DE LONTRA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
Administrativa na Rua Olimpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG, inscrito no CNPJ sob o No
25.253.009/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dernival Mendes dos
Reis, por intermédio da Pregoeira Oficial do Município, devidamente habilitada e nomeada
através da Portaria nº: 11 de17 de janeiro de 2022, torna público que fará a realização de
licitação objetivando a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS,
EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LONTRA-MG,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
EDITAL, Processo Licitatório nº: 071/2022 -Pregão Presencial para Registro de Preços nº
027/2022, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 001 de 10 de janeiro de 2014, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento
convocatório/edital, cujos envelopes contendo “Propostas de Preços e Documentação de
Habilitação”, deverão ser entregues na data, local e horário abaixo identificado:
1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
1.1. A entrega dos envelopes será realizada conforme abaixo indicado:
a) - LOCAL: Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra – Departamento de Licitações.
b) - DATA: Até o dia 11//08/2022
c) - HORÁRIO: Até as 09:00 horas

1. 2. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
1.2.1. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, conforme abaixo indicado:
a) - LOCAL: Rua Olímpio Campos, 39,Centro – Lontra – Departamento de Licitações.
b) - DATA: dia 11/08/2022
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c) - HORÁRIO: Até as 09:00horas
1.3. A sessão de processamento do presente Pregão Presencial será realizada na sala de reunião
do Departamento de Licitações, situada no prédio onde funciona sede administrativa do
Município, Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/ MG, iniciando-se no dia e horário
constante no subitem 1.2 deste instrumento e será conduzida pela Pregoeira Oficial do
Município, devidamente habilitada e credenciada, através da Portaria nº 017, de 11/01/2022,
com o auxílio da Equipe de Apoio, todos servidores do Município.
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça
a realização deste evento na data e horário mencionados no subitem 1.2, a presente licitação
ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente independentemente de
nova comunicação.
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação, a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO
PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
LONTRA-MG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL, conforme detalhado no anexo I - Termo de Referência, em observância
ao teor do Anexo II - Minuta do Contrato e demais anexos, de acordo ainda com os ditames
da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e demais Leis pertinentes, Decreto
Municipal nº 001 de 10 de janeiro de 2014, instrumentos estes que são partes integrantes do
presente instrumento convocatório/edital para todos os efeitos legais independentemente de
transcrição.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1 – Poderão participar do presente certame as licitantes do ramo pertinente ao objeto
licitado, e que atenderem aos requisitos de habilitação previstos no Título VIII deste
instrumento convocatório.
1.1 – A licitação NÃO será exclusiva para ME/EPP/EQUIPARADAS, para os itens de
valores de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão de não ter sido encontrado na
região pelo menos 03 prestadores de serviços dessa natureza que se enquadrem nessa
condição.
2 - Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente
credenciados.
3 - Não poderá participar da presente licitação, a empresa:
3.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração; bem como, Pessoas Jurídicas e Físicas das quais
participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município de Lontra-MG,
conforme Art. 9º da Lei Federal 8.666/93 de Licitações e Contratos.
3.2 - Em consórcio, bem como cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de
uma empresa licitante.
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3.3 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
5 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
4. DA CONSULTA E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na sala de licitações das 07h00min
(sete horas) às 14h00min (quatorze horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Olímpio Campos,
nº 39, Centro, Lontra-MG – CEP: 39.437.000, Telefone: (38) 3234-8443 - e-mail:
licitacao.lontra@outlook.com. O edital poderá ser requisitado gratuitamente, por qualquer
interessado, através do referido e-mail, ou, ainda, através do site www.lontra.mg.gov.br.
No caso de solicitação impressa do edital será cobrado a importância de R$ 10,00 (dez)
reais, referente a cópia reprográfica.
4.2. Os esclarecimentos serão efetuados pela Pregoeira através de fax, telefone ou diretamente
na Prefeitura Municipal, pelo telefone: (38) 3234-8443.
4.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se
a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.lontra.mg.gov.br, bem como
as publicações realizadas na imprensa oficial do Município, quando for o caso, com vista a
possíveis alterações e avisos.
4.4. O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório
deverá, informar sua razão social e seu e-mail.
4.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail
licitacao.lontra@outlook.com ou via fac-símile (38) 3234-8443, até 2 (dois) dias úteis antes da
data marcada para abertura das propostas.
4.6. As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por email, fax ou disponibilizadas no site www.lontra.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os
interessados além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar importantes, razão
pela qual os interessados devem consultar o site com frequência.
4.7. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º
dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante
petição a ser protocolizadas na sala de licitações das 07h00min (sete horas) às 14h00min
(quatorze horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Olímpio Campos, nº 39, Centro, Lontra-MG
– CEP: 39.437.000, (38) 3234-8443, dirigidas a Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente.
4.8. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas, e
que, por isso, sejam intempestivas.
4.9. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.10. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site
deste Município para conhecimento de todos os interessados.
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4.11. A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório, desde que após a apreciação da impugnação o processo siga
seus tramites normais.
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante da proponente licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a
Pregoeira Oficial do Município munido dos documentos que o credenciem a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas de lances verbais.
5.2. Cada proponente licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos
neste instrumento convocatório/edital, por sua representada.
5.3. O representante da proponente/licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a
Pregoeira Oficial do Município, no ato da abertura do certame ou seja, no local, data e horário
definido no subitem 5.2 deste instrumento convocatório/edital, os documentos que o credencie a
participar deste certame conforme segue:
5.3.1. Tratando-se de sócios ou diretores, deverá ser apresentada cópia do instrumento legal,
qual seja Estatuto Social ou Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial,
devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura devendo apresentar ainda cópia
da sua identidade civil.
5.3.2. Tratando-se de representante o mesmo deverá apresentar carta de credenciamento,
(conforme modelo em anexo) ou procuração por instrumento público ou particular, com
reconhecimento de firma do outorgante da qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame acompanhado de cópia de sua identidade civil com respectiva foto e
de cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial
registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do outorgante.
5.3.3. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão
do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião ou pela
Pregoeira ou por membro da sua equipe de apoio.
5.4. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.
5.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
5.6. As participantes, a fim de comprovação de sua condição de microempresa – ME ou
empresa de pequeno porte – EPP, ou equiparada, optante pelo Simples Nacional, em
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conformidade com os ditames da Lei Complementar nº. 123/06e da Lei Complementar
Municipal n° 04/2009, será necessário à apresentação de documento que comprove esta
condição, podendo ser na modalidade de declaração firmada pelo próprio interessado, devendo
este documento ser entregue diretamente à Pregoeira Oficial do Município, no ato do
credenciamento.
5.7. Apresentação da Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento
Convocatório/Edital e seus Anexos, conforme modelo (Anexo III) que deverá ser entregue pelo
representante da proponente licitante, diretamente a Pregoeira Oficial do Município no ato do
credenciamento, sob pena de inabilitação.
6. PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes contendo a Proposta Comercial de Preços bem como a Documentação
necessária à Habilitação deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e rubricados nos
invólucros dos mesmos e entregues diretamente a Pregoeira Oficial do Município até a data e
horário definido no subitem 1.1, alíneas “b” e “c” do presente instrumento, sob a pena de recusa
do seu recebimento e consequentemente impedimento de participar do certame.
7. ENVELOPE CONTENDO PROPOSTA COMERCIAL
7.1. O envelope em referência deverá ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em
sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA
ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022
(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE)
8. ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. O envelope em referência deverá ser preferencialmente na cor palha e deverá indicar em
sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA
ATT. PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO
ENVELOPE Nº 02 –DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022
(NOME DO PROPONENTE/LICITANTE)
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9. DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
9.1- A proposta comercial deverá ser redigida em uma via, em papel timbrado, se houver,
apresentando o endereço, telefone, fax, nº do CNPJ, com clareza, sem emendas, acréscimos,
rasuras, borrões ou ressalvas, entrelinhas nem condições escritas à margem, rubricada, datada e
assinada pelo representante legal do proponente.
9.2- A proposta deverá apresentar:
a) Preço Por Item, em numeral com 02 (duas) casas decimais, contendo especificações
detalhadas do serviço cotado, com todas as características conforme descrição contida no Anexo
I do presente edital. No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, despesas com transporte e quaisquer outras despesas diretas e indiretas que por
ventura possam recair sobre a prestação do serviço objeto da presente licitação;
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação.
c) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
d) O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.
e) Serão desclassificadas as propostas que:
e.1) Não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições;
e.2) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.
f) Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento
da proposta e que não causem prejuízo à Administração.
9.3- Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas, que
apresentarem preços excessivos (incompatíveis com os preços de mercado) ou manifestamente
inexequíveis (art. 48 da Lei nº. 8.666/93).
10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1. Habilitação jurídica:
10. 1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
10.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.
10.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta
constar o objeto social e administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial
em se tratando de sociedades comerciais.
10.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea 10.1.3, deste subitem.
10.1.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
10.1.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir.
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10.2. Regularidade Fiscal:
10.2.1.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
10.2.2.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.
10.2.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.
10.2.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
10.2.5.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
10.3. Qualificação Econômico-Financeira e Técnica:
10.3.1. Alvará de Localização e Funcionamento válido, ou documento equivalente, fornecido
pelo Município da sede do licitante.
10.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica (Matriz da Licitante), ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física.
OBS.: Neste caso, ainda que a Licitante venha participar com umas de suas filiais a
Certidão de Falência a ser apresentada será a da Matriz.
10.3.3. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas
no inciso, XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do
licitante, conforme modelo (Anexo IV).
10.4. Os documentos acima descritos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a
abertura do Envelope I, ou seja, todos os documentos deverão estar atualizados, exceto o CNPJ.
10.5. A Pregoeira poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a
regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em
observância à Instrução Normativa da SRF nº. 200, de 13/09/2001, confirmando, ainda, a
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos
emissores para fins de habilitação, bem como realizar diligências para sanar quaisquer dúvidas.
10.6. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com
exceção dos extraídos pela internet.
10.7. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, após a protocolização.
10.8. Em substituição a documentação de Habilitação poderá se apresentado CRC expedido por
qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, desde que esteja em vigor na data da
abertura do Envelope I, observando-se que os documentos exigidos na presente licitação que
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não forem expressos no referido CRC deverão ser apresentados, bem como aqueles que
expressos no CRC estiverem com sua vigência vencida.
10.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Pregão.
10.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da Lei
Complementar 123/06.
10.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
10.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e,
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que
segue, conforme preceitua a legislação vigente:
10.12.1. se o proponente for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.2. se o proponente for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
10.13. Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente
apresentados na fase de Credenciamento, ficam dispensados de apresentação.
11 - DA ABERTURA DA SESSÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E
ADJUDICAÇÃO
11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
11.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo “III”
do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
11.3. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte deverão apresentar a declaração constante do Anexo VII, sob pena de não gozarem os
benefícios desta.
11.3.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº.
123/2006 caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais cabíveis.
11.4. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
11.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as
especificações, prazos e condições fixados no Edital.
11.5.1. No tocante aos preços, o critério de julgamento será o de menor preço para
integralidade do objeto de cada Item, desde que observadas as especificações e demais
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
11.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
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11.6.1. Seleção da proposta de menor preço observando-se o menor preço por Item, e das
demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
11.6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
11.7. A Pregoeira convidará individualmente os proponentes selecionados a formular lances de
forma sequencial, a partir da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
11.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
11.8. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que
definirá a sequência dos lances seguintes.
11.9. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias.
11.10. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor
orçado.
11.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira
poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço.
11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pela pregoeira, implicará
exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.
11.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
11.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
11.15. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro decidirá acerca da
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, sendo observado, para efeitos
da Lei Complementar nº. 123/2006, todos os benefícios em se tratado da PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ou equiparadas.
11.16. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
11.17. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
11.18. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
11.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
11.20. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente,
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decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de atender aos requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
11.22. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes
e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da
Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não
sejam retirados no prazo a ser fixado pelo Pregoeiro.
11.23. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o
Pregoeiro devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
12. IMPUGNAÇÕES, RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO.
12.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil,
e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser
protocolizadas na sala de licitações das 07h00min (sete horas) às 14h00min (quatorze horas), de
segunda à sexta-feira, na Rua Olímpio Campos, nº 39, Centro, Lontra-MG – CEP: 39.437.000,
Telefone: (38) 3234-8443, dirigidas a Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente.
12.1.1. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas, e
que, por isso, sejam intempestivas.
12.1.2. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
12.1.3. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site
deste Município para conhecimento de todos os interessados.
12.2. 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 apresentação das razões do 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, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala de Licitação.
12.3. O licitante poderá também 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 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso.
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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12.7. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão
e comunicado a todos os licitantes via fac-símile, presencialmente ou correio eletrônico (email).
12.8. A adjudicação do objeto licitado será feita pelo menor preço por Item.
12.9. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
12.10. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
13 DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
13.1. O resultado do julgamento será submetido à Autoridade Máxima Municipal, para o
devido Despacho que julgar conveniente.
13.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, a
proponente licitante vencedora será convidada, formalmente a retirar o instrumento contratual
e a restituí-lo devidamente assinado pelo representante legal, consoante estabelecido em seus
atos constitutivos, observado para esse efeito o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.3. É facultada a Administração, quando convocada a licitante vencedora e esta não
comparecer no prazo estipulado no subitem anterior não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, conforme prescreve o presente instrumento convocatório/edital e seus
anexos ou ainda recusar-se injustificadamente a assinar o contrato administrativo, convocar o
licitante remanescente na ordem de classificação, não se aplicando a estes as sanções previstas
neste instrumento convocatório, em observância ao que prescreve a minuta do contrato
administrativo.
13.4. O futuro contrato administrativo a ser pactuado terá vigência por um período de 12
meses, a contar da assinatura e regular publicação do instrumento.
13.5. Além das prerrogativas previstas no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, em busca do principio
do resultado econômico ao Erário, durante a vigência do futuro contrato administrativo, os
valores contratados, serão passivos de revisão e consequentemente acréscimo ou redução, objeto
de pesquisa de preços praticado no mercado, por iniciativa exclusiva do Contratante.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com
14.1.4. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
14.1.5. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.6. cometer fraude fiscal;
14.1.7. apresentar documentação falsa;
14.1.8. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
14.1.9. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.10. não mantiver a proposta;
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
contratada as seguintes sanções:
14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a contratante;
14.2.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao contratado,
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou
falha na execução do serviço, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que,
em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) Pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública
quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;
b) Pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato;
14.2.3. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
14.2.4. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
14.2.5. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
14.2.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública
com o consequente descredenciamento no cadastro de fornecedores do Município pelo prazo de
até cinco anos;
14.2.8. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do município, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.
14.2.9. Suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica
em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de
Fornecedores do município, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser
reincidente na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro
sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento
da proposta após o resultado do julgamento;
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c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se
recusar a assinar o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a ordem de serviço;
d)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada praticar ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos
objetivos da licitação, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
14.2.9.1. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
14.2.9.1. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
14.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do
município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14.2.10.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pela máxima autoridade da entidade da
Administração.
14.2.10.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que a aplicou.
14.2.10.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na Imprensa Oficial
do Município e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
14.2.11. As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades
para obtenção do registro no Cadastro de Fornecedores do município estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco), dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
c) As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e
jurídicas que:
d) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; e
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e) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção
empresarial, na forma da Lei.
14.2.12. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais
créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
14.2.13. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou
garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão
competente.
14.2.14. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/execução do serviço.
14.3. As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente;
14.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
14.4.1. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades
previstas no Decreto Municipal 097/2020, bem como na Lei 8.666/93.
14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
14.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
14.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
14.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
14.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
14.11. O município registra que em razão da natureza do objeto ser de extrema necessidade, a
não execução do objeto dentro do prazo estipulado neste termo de referência, acarretará todas as
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sanções e punições legais. Desde já esclarecemos que a pandemia é uma realidade enfrentada
por todos e que os proponentes tem de se planejar dentro dessa situação para que o município
não seja afetado pela inexecução total ou parcial do contrato.
14.12. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação ou ao Pregoeiro a indicação
das penalidades previstas neste Decreto, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade
competente.
14.13. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas
nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que
será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.
14.14. As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou
órgão sancionador.
14.15. A sanção de advertência pode ser aplicada à contratada juntamente com a multa.
14.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
14.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pelo município, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste termo de
referência.
14.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15. DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas objeto da presente licitação serão suportadas pelas seguintes dotações
orçamentárias:

02.01.01.04.122.0002.2014.33903900 recurso 100 ficha 039
06.01.01.12.122.0002.2044.33903600 recurso 101 ficha 184
08.01.01.10.122.0012.2072.33903900 recurso 102 ficha 412
09.01.01.08.122.0002.2102.33903900 recurso 100 ficha 717
10.01.01.15.122.0002.2133.33903900 recurso 100 ficha 928
11.01.01.26.122.0002.2136.33903900 recurso 100 ficha 1000
13.01.01.20.122.0002.2140.33903900 recurso 100 ficha 1061

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1. Os serviços executados deverão obedecer todas as exigências contidas no anexo I – termo
de referência.
16.2. A licitante contratada se obriga a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados
pela Administração, suportando o encargo de atender prontamente as reclamações porventura
existentes, bem como manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública e apresentar sempre que exigido os comprovantes de
regularidade fiscal.
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16.3. Do Contratante
16.3.1. Notificar a Contratada, por meio da Secretaria Municipal de transportes, sobre qualquer
irregularidade encontrada na execução dos serviços inclusive acerca de possível aplicação da
multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação
de defesa.
16.3.2. Comunicar à Contratada e à autoridade policial, quando necessário, a ocorrência de
eventuais sinistros.
16.3.3. Providenciar as medidas necessárias para proteger o veículo sinistrado, evitando o
aumento dos prejuízos e avarias.
16.3.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto da Apólice.
16.3.5. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
6.3.6. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de transportes,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a
essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução,
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.
16.3.7. Arcar com as despesas de publicação do extrato da Apólice, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.
16.3.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
16.3.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
16.3.10. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas durante a execução dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
16.3.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
16.3.12. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
16.3.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
16.4. Da Contratada
16.4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
16.4.2. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um
Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como
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decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Gerência de
Manutenção de Veículos do MUNICÍPIO principalmente em situações de urgência, inclusive
nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
16.4.3. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validade;
16.4.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
16.4.5. Indenizar o Contratante quando ocorrerem avarias ocasionadas, comprovadamente, por
manuseio indevido, extravios e outras ocorrências que comprovem a sua culpa;
16.4.6. Correrão por conta da Contratada todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino
e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação.
16.4.7. Comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência,
sob pena de não serem considerados.
16.4.8. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;
16.4.9. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que seja realizado com esmero e
perfeição, executando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
16.4.10. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta e indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos os
bens da contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto
licitado;
16.4.11. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ação judicial a que a contratante for
compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorárias
advocatícios;
16.4.12. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto contratado;
16.4.13. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal
de sua contratação necessária a execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à
legislação trabalhista;
16.4.14. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à
Contratante;
16.4.15. Manter, por todo o período de execução, as condições que garantiram a sua habilitação,
incluída a regularidade fiscal;
16.4.16. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto da Apólice
pela equipe da Gerência de Manutenção de Veículos do Município, durante a sua execução.
16.4.17. Cumprir com todas as obrigações definidas o termo de referencia, seja em relação a
indenizações ao Município e/ou terceiros, bem como aos termos da proposta comercial
apresentada.
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17. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇO
17.1. Não se aplicam no futuro contrato administrativo, as prerrogativas de realinhamento de
preço, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei.
17.2. Reserva-se ainda ao Contratante o direito de fazer uso além das prerrogativas previstas no
§ 1° do art. 65 da Lei 8.666/93, em face das despesas decorrentes de eventuais instalações
opcionais.
18. DA RESCISÃO
18.1. O instrumento contratual a ser firmado em decorrência da presente licitação poderá ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.
18.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n.
8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV,
parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.
19. DA NOVAÇÃO
19.1. Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento das
avenças do futuro contrato administrativo, não constituirá novação, nem muito menos, a
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
20.1. O futuro contrato administrativo a ser pactuado terá vigência por um período de 12 meses,
a contar da assinatura e regular publicação do instrumento.
21. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
21.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e será objeto de termo aditivo ao contrato
administrativo.
22. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
22.1. A Autoridade Máxima Municipal, observadas razões de conveniência e oportunidade
devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou
declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade mediante despacho fundamentado.
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22.2 A anulação do procedimento convocatório/edital vincula à do instrumento contratual e
não gera obrigação quanto a indenização.
23. DOS CASOS OMISSOS
23.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei Federal de
Licitação nº 8.666/93, e demais cominações legais, cujas normas ficam incorporadas ao presente
instrumento convocatório/edital e ao futuro contrato administrativo, ainda que delas não se faça
aqui menção expressa.
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das
proponentes licitantes às condições deste instrumento convocatório/edital e seus anexos.
24.2. A proponente licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.3. Reserva-se a Pregoeira Oficial do Município, o direito de solicitar durante o julgamento
do certame informações complementares.
24.4. No interesse da Administração Pública, sem que caiba aos participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
24.4.1. Adiada a data da abertura desta licitação.
24.4.2. Alterada as condições do presente instrumento convocatório/edital com fixação de
novo prazo para a sua realização.
24.5. Não se permitirá a qualquer das proponentes licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
cancelamento de propostas após a sua entrega.
24.6. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
25.1. O extrato do Contrato Administrativo, demais atos administrativos, dentre eles a cópia da
ata, do termo de adjudicação, do termo de homologação e resultado do processo, serão
publicados somente no quadro de aviso da Prefeitura, conforme prescreve o art. 88 da Lei
Orgânica Municipal.
26. DOS ANEXOS
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26.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório/edital, dele fazendo parte integrante:
26.1.1. Anexo I - Termo de Referência.
26.1.2. Anexo II - Minuta do Contrato Administrativo.
26.1.3. Anexo III - Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento
convocatório/edital e seus anexos, em conformidade com o inciso VII do art. 4° da Lei
10.520/02.
26.1.4. Anexo IV - Declaração do cumprimento do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, em
observância aos ditames do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.
26.1.5. Anexo V - Modelo Carta de Credenciamento de Representação.
26.1.6. Anexo VI - Declaração de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte.
26.1.7. Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial de Preços.

27. DO FORO
27.1 Fica eleito o foro da Comarca de São João da Ponte/MG, para dirimir qualquer duvida ou
conflito acerca do presente instrumento convocatório/edital, sob renuncia de qualquer outra por
melhor condições que venha oferecer.
Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, serão prestados pelo
setor Licitação através emaillicitacao.lontra@outlook.com ou diretamente na sede do Município
Rua Olimpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG, nos horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00
às 17:00 horas – Departamento de Licitações.
Prefeitura Municipal de Lontra - MG, 27 de julho de 2022.

Juliana Nogueira Jorge
Pregoeira Municipal
Portaria Municipal nº 17, de 11/01/2022
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SEGURO PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO
MUNICÍPIO DE LONTRA-MG.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Justifica-se a contratação de seguro veicular diante da necessidade de preservação do
patrimônio público, da continuidade dos serviços públicos atrelados às atividades
desenvolvidas por tais veículos, além de, em muitos casos, resguardar a segurança e
bem estar de pessoas que são usuárias de serviços públicos de transporte de alunos e
pacientes. Os veículos em questão pertencem à frota do Município de Lontra-MG e são
utilizados por servidores e usuários de serviços públicos. Considerando o dever da
Administração de zelar pelo patrimônio público e segurança dos servidores e usuários,
faz-se necessária a contratação de seguro para os veículos que circulam em todo o
território nacional para a consecução da atividade fim deste Município. Além disso, os
serviços de seguro dos veículos oficiais devem ser prestados com habitualidade, sendo
que sua interrupção pode comprometer a realização de atividades do Município.
2.2. Os quantitativos dos serviços foram estimados pelas secretarias solicitante de acordo
com a necessidade verificada nos últimos meses. Cumpre esclarecer que, ainda na fase
interna do certame, compete à Administração proceder estudo detalhado sobre as
características do objeto, modo de comercialização e preços praticados no mercado, a
fim de delimitar os procedimentos que serão desenvolvidos na licitação.
2.3. Os serviços que compõem o objeto deste Termo de referência, são de natureza comum
por terem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste termo de
referência, e por conter especificações usuais de mercado, nos termos do parágrafo
único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.
2.4. Da fundamentação legal
2.4.1.

Normas e procedimentos contidos na Lei 123/2006, Lei Complementar 147/2014,
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamentam a modalidade Pregão,
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e demais normas contidas no Edital.

2.5. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global.
2.6. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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2.6.1.

Os recursos orçamentários para aportar os serviços objeto deste edital serão através
da dotação referente ao exercício de 2022.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O Licitante deverá apresentar a descrição detalhada do objeto ofertado em sua proposta
de preço sob pena de desclassificação, e obedecer em suas especificações as normas
estabelecidas em Lei, observando as descrições do item 8 deste termo de referência
(Planilha de Especificações e Quantitativos).
3.2. Os serviços deverão ser executados em condições seguras, bem como deverão observar
as normas técnicas dos órgãos reguladores, RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE
O PRAZO ESTABELECIDO, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão e
penalidades previstas neste procedimento licitatório.
3.3. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços em conformidade com as
especificações técnicas, condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais
elementos informadores integrantes deste Termo de Referência.
3.4. A execução dos serviços atinentes ao objeto da licitação implica no conhecimento da
respectiva normatização consolidada, seja por edição de lei, seja pela doutrina
predominante, ou ainda, pela jurisprudência firmada.
3.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:
a) Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em 110%
(cem e dez por cento) para os veículos com idade inferior a 05 (cinco) anos e para
veículos com idade maior 100%, ambos dos valores divulgados pela FIPE, Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br (caso o item
não tenha valor referenciado na tabela FIPE o valor de referência será balizado pelo
valor da nota fiscal de aquisição do mesmo).
b) Em caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela FIPE, a tabela substituta
será a tabela MOLICAR, divulgada pelo site www.molicar.com.br, com o mesmo
percentual, vedada a utilização de qualquer outra tabela e em último caso o valor dos
veículos relacionados neste Anexo I.
c) Apólice contará com as seguintes coberturas: colisão, incêndio, roubo, furto, fenômenos
naturais, Responsabilidade Civil Facultativa - RCF, Acidentes Pessoais de Passageiros
– APP, assistência 24 horas em todo o território nacional, e proteção completa a vidros
e faróis.
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d) Tratando-se de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será determinado
com base no valor do veículo novo por um prazo não inferior a 90 (noventa) dias a
contar data de seu recebimento pela Prefeitura de Lontra/MG, independentemente da
quilometragem rodada no período.
e) Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro constante da
tabela de referência quando da liquidação do sinistro.
f) Modalidade de cobertura: Valor Referenciado de Mercado, 100% (cem por cento) da
Tabela FIPE -Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
g) Deverá ser considerada franquia normal.
h) Em conformidade com o art. 30 da lei 8.666/93, III, é opcional a visita técnica aos
veículos localizados na Rua Olímpio Campos, 039, Centro – Lontra-MG. Caso seja do
interesse do licitante efetuar vistoria nos veículos da frota do Município, a visita deverá
ser agendada No setor de transportes, pelo telefone (38)3234-8443, das 07:00hs às
11:00hs e das 13:00 as 17:00hs.
i)

É exigida a comprovação de registro na Superintendência de Seguros Privados.

j)

Da indenização, em conformidade com a norma vigente da SUSEP, deverá ser
observado:

“Art. 7º (Circular SUSEP nº 269/2004) - Será
caracterizada a indenização integral quando os prejuízos
resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou
ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de
percentual previamente determinado sobre o valor
contratado.
§1º - O percentual de que trata o caput deste artigo
deverá ser fixado nas condições contratuais e não
poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por cento).
k)

Prestação de contas.

l)

O prêmio será pago em 06 (seis) parcelas iguais e sem juros

m) Valores de Cobertura:
I)

Veículos: valor referenciado de mercado - 110% da Tabela FIPE.

II)

Acidentes Pessoais por Passageiro: para todos os veículos:
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1) Morte: R$ 60.000,00
2)

Invalidez permanente R$ 60.000,00

III)

RCF - Responsabilidade Civil Facultativa para os veículos:

1) Danos Materiais: R$ 200.000,00
2) Danos Corporais: R$ 200.000,00
IV)

Danos Morais a terceiros: R$ 15.000,00

3.6. Os valores de cobertura dos itens “I”, “II”, “III” e “IV”, do item acima não poderão ser
alterados pela Contratada. As atuais classes de bônus dos veículos são aquelas
constantes do Anexo VII deste Termo de Referência. Os veículos são utilizados a
serviço no transporte de agentes políticos, servidores e usuários de serviços públicos,
conduzidos somente por motoristas a serviço do Município de Lontra - MG, circulando
em todo o território nacional. Não deverá ser considerado o perfil dos motoristas, por se
tratar de seguro de frota. Todos os veículos da frota pernoitam predominantemente,
recolhidos em garagens privativas e fechados do Município. Não há previsão de
quilometragem a ser percorrida pelos veículos da frota do Município no período de
vigência do seguro. A quilometragem será ilimitada para todos os veículos e a
assistência será completa com atendimento 24 horas por dia. A empresa deverá
disponibilizar quando necessário pelo menos uma unidade móvel, devidamente
equipada, com todos os acessórios para atendimento de emergência aos veículos do
município. O contrato deverá garantir serviços de assistência e cobertura completa aos
vidros dos veículos segurados, como para-brisas, faróis, lanternas, retrovisores e outros.
3.7. Após a disponibilização da referida apólice, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15
(quinze) dias para verificação da sua conformidade e posterior confirmação de validade.
3.8. Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, classe
de bônus, entre outros, a CONTRATADA disporá de até 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento do pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
3.9. A inclusão e/ou correções de que trata o item anterior poderá também, a qualquer
tempo, ser realizada pela Prefeitura de Lontra/MG.
3.10.
O fato de a seguradora deixar de disponibilizar a apólice no prazo estipulado
não invalida a aplicação, dentro do prazo e termos previstos nesta contratação, da
cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas correlatos bem como
a aplicação das penas previstas em lei pelo referido atraso.
3.11.

Da Avaria

3.11.1. Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do
seguro, isto não será impeditivo para contratação, sendo, porém, estas avarias
excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de Perda Parcial.
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3.11.2. Após procedimento de recuperação pela secretaria requisitante, durante a vigência
do seguro, este deverá submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da
'Cláusula de Avaria'.
3.11.3. Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
3.11.4. Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme item 3.5, “h” deste
Anexo I, será desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo
assim a responsabilidade, a partir da contratação, de acordo com objeto deste
seguro.
3.12.

Do Aviso de Sinistro

3.12.1. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e
quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias da semana, central de comunicação para
aviso de sinistro.
3.12.2. A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com
acessibilidade em todo o território nacional.
3.12.3. Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATADA
terá, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria
no veículo e proceder à liberação do serviço a ser executado.
3.12.4. Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATADA deverá atender em um prazo
máximo de 3 (três) horas, após o aviso de sinistro, sem limite de quilometragem.
3.13.

Dos Bônus

3.13.1. A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá
observar os bônus estabelecidos neste Anexo I.
3.13.2. A bonificação estabelecida foi obtida, por meio de adição de 1 (uma) unidade à
bonificação das atuais apólices.
3.14.

Do Endosso

3.14.1. Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na
apólice poderão ser solicitadas pela Secretaria Solicitante e processadas pela
seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras constantes dos itens 15 e 16
deste Anexo I.
3.14.2. Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado,
endereço, local de permanência e unidade da federação para utilização do veículo,
chassi e placas do veículo emitidos erroneamente, entre outras necessidades
referentes ao objeto desta contratação, durante o período da vigência da apólice.
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3.14.3. A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias, a
contar de pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
3.14.4. Os veículos que não fazem parte desta contratação, conforme relação constante
deste Anexo I poderão, ao longo da vigência da apólice, serem inseridos
obedecendo às normas de inclusão por endosso.

3.15.

Da Franquia

3.15.1. A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir:
3.15.1.1. A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
3.15.2. Os valores MÁXIMOS das franquias são os estabelecidos neste Anexo I e deverão
constar obrigatoriamente nas propostas e na apólice, devendo, para isso, serem
consideradas as informações e detalhes constantes da tabela deste Anexo I, podendo
ser ofertadas, de acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, franquias de
valores menores.
3.15.3. Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros
com substituições unicamente de itens como para-brisas frontais, retrovisores, faróis
e lanternas não deverá exceder o limite máximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
de acordo com a especificação de cada veículo, constantes na apólice, não sendo
cumulativas com a franquia de que trata o item 3.15 destas especificações.
3.15.4. A franquia de que trata este item será aplicada de acordo com a quantidade de peças
sinistradas. Assim, por exemplo, se houver a quebra simultânea de um farol e uma
lanterna, será cobrada uma franquia para o farol e outra para a lanterna.
3.15.5. Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago
pela Secretaria Solicitante da Prefeitura de Lontra/MG, prioritariamente, à
concessionária/oficina que promover o conserto do veículo.
3.15.6. Caso a concessionária/oficina não esteja com sua documentação relativa ao Fisco, à
Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da franquia deverá ser efetuado
à seguradora emitente da apólice, que se responsabilizará pelo repasse.
3.15.7. Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos
causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão.
3.16.

Salvados
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3.16.1. Uma vez paga, a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira
responsabilidade da seguradora.
3.16.2. É de inteira responsabilidade da seguradora contratada, providenciar a transferência
dos referidos salvados e o devido encerramento de registro em nome da
CONTRATADA junto aos órgãos pertinentes.
3.17.

Dos Sinistros

3.17.1. Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos
derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao
salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pela CONTRATANTE,
e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das
coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme segue:
3.17.1.1. Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto,
incluindo os vidros.
3.17.1.2.

Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.

3.17.1.3.

Raios e suas consequências.

3.17.1.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de
forma isolada e eventual por terceiros.
3.17.1.5. Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o
veículo.
3.17.1.6.

Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.

3.17.1.7. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou
inundações, inclusive quando guardado em subsolo.
3.17.1.8. Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida
higienização quando o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização não implica perda
de bônus para o segurado.
3.17.1.9. Granizo.
3.17.1.10. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto,
estiver em poder de terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por danos
materiais ou pessoais causados a terceiros.
3.17.1.11. Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores,
obedecendo ao disposto nos itens destas especificações.
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3.17.2.

Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).

3.17.3.

Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.

3.17.4. Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
a) Chaveiro;
b) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou
elétrica, até a oficina autorizada pela CONTRATANTE, sem limite de quilometragem;
c) Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; transporte das
pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.
3.18.

Regulação de Sinistro

3.18.1.

Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as
circunstâncias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco,
suas consequências e concluir sobre a cobertura.

3.18.2.

Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da
seguradora, a Prefeitura de Lontra/MG poderá autorizar a realização de correção do
dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução integralmente.
Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério
da Prefeitura de Lontra/MG.
Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração
será automática sem cobrança de prêmio adicional.
Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para
execução do serviço ficará totalmente a cargo da rede conveniada pela contratada,
preferencialmente no município de Lontra/MG em caso de remoção para outro
município os custos serão suportados pela contratada, não cabendo, pela
CONTRATANTE, quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço.
O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias do aviso de sinistro.

3.18.3.
3.18.4.
3.18.5.

3.18.6.

3.18.7.

3.19.
3.19.1.
3.19.2.

Havendo descumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a seguradora
ficará sujeita a multa diária correspondente 2% (dois por cento) do valor da
indenização além das penalidades previstas em lei.
Da Indenização
Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro
ocorrerão, obrigatoriamente, por conta da seguradora.
Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros,
na tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total
responsabilidade da seguradora. Na ausência de cobertura específica, deverá ser
utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia contratada para cobrir
despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pela
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Prefeitura de Lontra/MG e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar
o dano ou salvar a coisa.
3.20.
Da Indenização Integral
3.20.1. Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um
mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor referenciado.
3.20.2.

Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor
referenciado, valores concernentes a avarias previamente constatadas.

3.20.3.

Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência
de propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da
proprietária do veículo e da sociedade seguradora.

3.21.
3.21.1.

3.21.2.
3.21.3.

Do Questionário de Avaliação de Risco
Os veículos são conduzidos por servidores municipais concursados ou não para a
função de motorista, de acordo com suas devidas categorias, ou por terceiros
previamente autorizados a serviço da Prefeitura de Lontra.
Os veículos permanecem recolhidos em estacionamento fechado e privativo.
Diante das informações fornecidas nos itens acima e, devido às características
peculiares do serviço, o questionário de avaliação de risco não será aplicado, não
motivando o descumprimento das obrigações pertinentes a esse objeto.

3.22.
Da Inclusão e Substituição
3.22.1. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s), durante o período
da vigência da apólice, a CONTRATADA deverá fornecer, previamente, orçamento
que contemple o valor do prêmio total referente a cada veículo a ser incluso,
considerando para isso, a proporcionalidade dos valores ofertados no certame que
objetivou esta contratação.
3.22.2. Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o
prêmio anteriormente contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da
diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
3.22.3. A devolução deverá ser realizada mediante depósito em conta corrente da Prefeitura
de Lontra/MG, devendo a empresa enviar recibo, devidamente quitado, para a
Secretaria Municipal de Administração.
3.23.
3.23.1.

Da Exclusão

Havendo a necessidade, durante o período de vigência da apólice, de exclusão de
veículo(s), a CONTRATADA deverá calcular pela aritmética simples, o valor total
a ser devolvido à Administração Pública, mediante a aplicação da fórmula:
X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde:
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X = Valor anual do prêmio por veículo;
12 = Número de meses;
Y = Valor mensal do prêmio por veículo;
Z = Número de meses restantes para o término da apólice;
VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.
3.23.2. O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido
considerando a data a partir da comunicação realizada pela Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura de Lontra/MG à operadora do referido seguro. Esta
comunicação poderá ser realizada por meio de correspondência eletrônica com
confirmação de entrega e recebimento ou via carta com aviso de recebimento.
3.23.3. Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias.
3.23.4. A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediante
depósito em conta corrente, devendo a empresa enviar recibo, devidamente quitado,
para a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Lontra/MG.
4.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E ENTREGA DO OBJETO

4.1. Contratada deverá disponibilizar seus serviços diariamente de forma contínua no
endereço da sede da empresa, de 2ª a 6ª feira, no horário comercial de 7:00 as 11:00 e de 13:00
às 17:00 h, podendo a critério de suas necessidades internas prestar serviços extras sem
cobranças a maior do que foi estabelecido no instrumento contratual.
4.1.1. Não serão aceitas propostas de preço com cláusulas de POS (Participação Obrigatória do
Segurado).
4.1.2. O seguro não deverá ter cláusula de cobertura para acessórios de som e imagem. Não
aplicar fator de ajuste, uma vez que os veículos não possuem acessórios ou equipamentos que
venham a onerar o seu valor.
4.1.3. O Município de Lontra-MG é isento de IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras.
4.1.4. No valor total dos serviços deverão estar incluídos o custo de emissão das Apólices de
Seguro, despesas com impostos e demais encargos incidentes, com exceção do IOF - Imposto
Sobre Operações Financeiras, para o qual o Município detém imunidade tributária
constitucional.
4.2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO;
4.2.1. A modalidade é de seguro de Cascos, Responsabilidade Facultativa - RCF e Acidentes
Pessoais de Passageiros - APP, com cobertura por valor de referência de mercado, 100% (cem
por cento) da Tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
4.2.2. As Apólices de Seguro de cada veículo deverão ser emitidas em conformidade com a
Proposta Comercial apresentada pela Contratada e, com o Edital de Licitação.
4.2.3. As Apólices de Seguro deverão ser entregues ao Município, no prazo máximo de
30(trinta) dias contados a partir da emissão da ordem de serviço.
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4.2.4. O prazo de liquidação e pagamento das verbas indenizatórias, referentes a sinistros, será
de até 30(trinta) dias corridos, a contar da entrega dos documentos exigidos pela Contratada e
protocolo, os quais deverão estar expressamente discriminados na apólice ou documento a esta
vinculada.
4.2.5. Em caso de cancelamento do seguro (rescisão contratual ou exclusão de veículos), a
contratada deverá devolver ao Município o valor do prêmio proporcionalmente ao restante da
vigência do seguro, na forma estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
4.2.6. Na ocorrência de qualquer sinistro, a contratada será acionada para tomar as providências
necessárias ao cumprimento das obrigações por ela assumidas, sem qualquer ônus para o
Município.
4.2.7. A contratada, após a publicação da homologação do Pregão, será convocada para assinar
o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.
4.2.8. O contratado se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pelo gestor/fiscal de
contrato do Município.
4.2.9. O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser
subcontratado, cedido nem transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em
associação do contratado com terceiros, sem autorização prévia do Município, por escrito, sob
pena de aplicação de sanção ou de rescisão contratual.
4.2.10. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre o contratado e empresas,
deverão ser comunicadas ao Município e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das
regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual.
4.3. Os valores estimados para contratação do objeto deste certame constam no auto do processo
licitatório em referência, mais especificamente na requisição e nas pesquisas de preços
realizadas pela autoridade competente. O custo estimado de referência foi apurado com base em
pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto, atendendo as formas da Lei
8.666/93 e Instrução Normativa nº 65/2021.
4.4. Dos Requisitos mínimos de qualidade dos bens e normatização:
4.4.1. Os serviços elencados no item 3.1 deste Termo de Referência deverão ser entregues de
acordo com as especificações deste termo de referência, não podendo haver produtos que não
estejam adequados ao consumo humano, sob pena de devolução de todas os
produtos/materiais/bens fornecidos;
4.4.2. Os serviços deverão ter padrão de qualidade exigido pelos órgãos competentes;
4.4.3. A Prefeitura não se obriga a receber serviços que não estejam de acordo com as
especificações e exigências da administração Municipal; caso haja alguma divergência quanto
às especificações dos bens do Anexo I, a licitante terá 24h para refazer o serviço as suas
expensas;
4.4.4. Quando solicitado, o licitante vencedor deverá apresentar todas as autorizações,
certificados, licenças e demais documentos exigidos pela legislação vigente no ato da assinatura
da Ata de Registro de Preços.
4.4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.5. Especificações quanto à emissão e recepção da ordem de fornecimento:
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4.5.1. A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Departamento de Compras, é realizada de
forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada preferencialmente por e-mail,
podendo a Administração enviar a ordem de fornecimento pessoalmente, por fax ou via correios
(neste caso, mediante uso do Aviso de Recebimento – AR).
4.5.2. O licitante deverá fornecer junto à sua proposta o e-mail para o qual poderão ser
encaminhadas as ordens de fornecimento;
4.5.3. Considera-se como data do recebimento da ordem de fornecimento:
a) O primeiro dia útil seguinte ao do envio do e-mail, no caso de ordem de fornecimento
enviada por e-mail
ou por fax;
b) O dia do recebimento da correspondência, no caso de ordem de fornecimento enviada por
meio postal.
4.6 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Notificar a Contratada, por meio da Secretaria Municipal de transportes, sobre qualquer
irregularidade encontrada na execução dos serviços inclusive acerca de possível aplicação da
multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação
de defesa.
5.1.2. - Comunicar à Contratada e à autoridade policial, quando necessário, a ocorrência de
eventuais sinistros.
5.1.3. Providenciar as medidas necessárias para proteger o veículo sinistrado, evitando o
aumento dos prejuízos e avarias.
5.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da
CONTRATADA, em relação aos serviços objeto da Apólice.
5.1.5. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
5.1.6. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de transportes,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a
essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução,
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.
5.1.7. Arcar com as despesas de publicação do extrato da Apólice, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.
5.1.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
5.1.10. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas durante a execução dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com
5.1.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.12. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.1.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um
Preposto complenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como
decidir acerca de questões
relativas aos serviços, e atender aos chamados da Gerência de Manutenção de Veículos do
MUNICÍPIO principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e
feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
6.1.2. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validade;
6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.4. Indenizar o Contratante quando ocorrerem avarias ocasionadas, comprovadamente, por
manuseio indevido, extravios e outras ocorrências que comprovem a sua culpa;
6.1.5. Correrão por conta da Contratada todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação.
6.1.6. Comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência,
sob pena de não serem considerados.
6.1.7. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;
6.1.8. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que seja realizado com esmero e perfeição,
executando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
6.1.9. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza causados direta e indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos os
bens da contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto
licitado;
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6.1.10. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ação judicial a que a contratante for
compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorárias
advocatícios;
6.1.11. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto contratado;
6.1.12. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal
de sua contratação necessária a execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à
legislação trabalhista;
6.1.13. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à
Contratante;
6.1.14. Manter, por todo o período de execução, as condições que garantiram a sua habilitação,
incluída a regularidade fiscal;
6.1.15. Registra-se também neste termo, que os serviços elencados neste termo de referência,
não geram nenhum vínculo trabalhista com o município de Lontra-MG.
6.1.16. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto da Apólice
pela equipe da Gerência de Manutenção de Veículos do Município, durante a sua execução.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado em 6 (seis)
parcelas iguais e sem juros após o recebimento da nota fiscal.
7.2. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a apresentação da
Apólice ou apresentação de Declaração de que os veículos se encontram segurados no período
de 12(doze) meses, a partir da data estabelecida pelo Município, que será comprovado por meio
de atestação no documento fiscal correspondente, pela Gerência de Manutenção de Veículos do
MUNICÍPIO.
7.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
7.4. O Departamento de Compras do Município, identificando qualquer divergência na nota
fiscal, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que
o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde
que devidamente sanado o vício.
7.5. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária
a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.
7.6. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a contratada dará ao Município
plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar
ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
7.7. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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7.8 – O valor máximo fixado para pagamento da franquia será o definido no quadro abaixo:
Item

Modelo

Ano
Fab/Mod

01

Volkswagen –
caminhão 9.170
delivery
E5
4X2.
Combustível:
Diesel.
Chevrolet
Nova Montana
pickup
ls
1.4
econoflex.
Combustível:
gasolina/álcool
CHEVROLET NOVA
MONTANA
PICKUP
LS
1.4
ECONOFLEX.
Combustível:
gasolina/álcool
TOYOTA
ETIOS HATCH
X
1.3
16V
FLEX.
Combustível:
gasolina/álcool
IVECO/FIAT ONIBUS
GRANCLASS
150S21.
Combustível:
Diesel.
RENAULT
MASTER
MINIBUS
EXECUTIVE
2.3 DCI 16L.
Combustível:
Diesel.
MASCARELLO

02

03

04

05

06

07

Placa

Chassi

Código
Fipe:

2021/2022 RNQ3I34

9335HSTB3NR024395

5151651

R$ 12.240,00

2020/2020 RFA3F72

9BGCA80302BI92047

43702

R$ 4.480,00

2020/2020 RFA3G06

9BGCA80302B193403

43702

R$ 4.480,00

2020/2020 RFG6E61

98RK19BT422137963

21229

R$ 3.520,00

2018/2019 QOS5557

93ZA01LF0K8933624

R$ 19.740,00

2020/2021 RFA3C80

93YMAFEXCMJ432315 252050

R$ 8.748,08

2018/2019 QPX4850

9BM979277KB095383

R$ 19.740,00

45290023

Valor máximo fixado
pela Franquia
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08

09

10

11

12

13

GRAN
MICRO
URBANO
E5.
Combustível:
Diesel.
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8
8V
ECONOFLEX.
Combustível:
gasoline/álcool
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8
8V
ECONOFLEX.
Combustível:
gasoline/álcool
MITSUBISHI NOVA
L200
CAB
DUP
TRITON
SPORT HPE-S
2.4 16V 4X4
AUT.
combustível:
Diesel.
MITSUBISHI L200 PICK-UP
CAB
DUP
SPORT
TRITON GL 2.4
4X4.
Combustivel:
Diesel
FIAT
CRONOS
SEDAN DRIVE
1.3
8V
FLEX.
Combustível:
gasolina/álcool
FIAT
CRONOS

2018/2018 QOR1778

9BGJC7520JB227858

44164

R$ 3.950,00

2022/2023 QOR1793

9BGJC7520JB227777

44164

R$ 3.950,00

221678

R$ 7.210,00

2022/2023 RUA8E53 93XTYKL1TPCN52271

2018/2019 QQC5705

93XLJKL1TKCJ17204

R$ 7.210,00

2022/2022 RUL5G75 8AP359AFDNU207221

15059

R$ 3.520,00

2022/2022 RUL2D64 8AP359AFDNU197837

15059

R$ 3.520,00
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SEDAN DRIVE
1.3
8V
FLEX
Combustível:
gasolina/álcool
14

15

2022/2022 RUL5G72 8AP359AFDNU197369
FIAT
CRONOS
SEDAN DRIVE
1.3
8V
FLEX
Combustível:
gasolina/álcool
FIAT - NOVA 2021/2021 RUL2D87 3C6DFVBK1ME573697
DUCATO
FURGAO
MAXIMULTI
2.3
16V
MULTIJET.
Combustível:
Diesel.

15059

R$ 3.520,00

15016

R$ 8.748,08

Obs.: Os valores definidos no quadro são os máximos fixados para pagamento das
franquias, podendo a futura contratada apresentar valores menores. É defeso a
apresentação, na proposta final/vencedora, de valores referente a franquias que sejam
superiores ao definido no quadro acima.
Índices de Cobertura:
DMT 1R DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DMT 2R DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DMT DESAT 1R DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE
DESATRELADO 1º RISCO
DMT DESAT 2R DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE
DESATRELADO 2º RISCO
DCT 1R DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DCT 2R DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DCT DESAT 1R DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE
DESATRELADO 1º RISCO
DCT DESAT 2R DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE
DESATRELADO 2º RISCO
GU 1R GARANTIA ÚNICA 1º RISCO
GU 2R GARANTIA ÚNICA 2º RISCO
GU DESAT 1R GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º
RISCO
GU DESAT 2R GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º
RISCO
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APP C/ DMH ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO
HOSPITALARES
DMO 1R DANOS MORAIS 1º RISCO
DMO 2R DANOS MORAIS 2º RISCO
Carro Reserva:
26C CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26E CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26A CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26F CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26B CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26G CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26J CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26K CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26H CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26L CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26I CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26M CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26N CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26O CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26P CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26Q CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26T CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26S CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS.
Proteção a Vidros:
78S 78S - DANOS A VIDROS - REDE REFERENCIADA
76R 76R - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE
ESCOLHA
78R 78R - DANOS A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
76 076 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS – REDE
REFERENCIADA
9. VIGÊNCIA
9.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo
prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis ao
Município as condições contratuais e o valor cobrado. Deverá ser considerada a depreciação dos
veículos para efeito da análise do preço, bem como, a classe de Bônus dos veículos no estado
em que se encontrarem, em caso de prorrogação do contrato.
9.2. O prazo inicia-se às 24:00 horas do dia da assinatura do contrato, e terá validade por um
ano.
9.3. Quando pleiteado, o reajustamento dos preços contratados será de acordo com o art. 40,
Inciso XI da Lei nº 8.666/93, tendo como índice oficial de reajuste o INPC.
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10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa Jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
10.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
10.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
10.4. - O Município de Lontra-MG e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por
repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos
custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo
como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
10.5. O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
10.6. O Município reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou
serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com
as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-los nos termos do
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso
XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.
11. CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, deverá ser designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
11.4. A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual,
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Termo de
Referência e mesmo após o seu término.
11.5. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou
laborados pela contratada serão de exclusiva propriedade do Município, não podendo ser
utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e
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expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos
termos da legislação pátria vigente.
12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
12.1.5. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.1.6. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.7. cometer fraude fiscal;
12.1.8. apresentar documentação falsa;
12.1.9. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.10. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.11. não mantiver a proposta;
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
contratada as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a contratante;
12.2.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao contratado,
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou
falha na execução do serviço,
determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência,
sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) Pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública
quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o
órgão participante do Sistema de Registro de Preços;
b) Pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato;12.2.3. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
12.2.4. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
12.2.5. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
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12.2.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública
com o consequente descredenciamento no cadastro de fornecedores do Município pelo prazo de
até cinco anos;
12.2.8. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do município, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.
12.2.9. Suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica
em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de
Fornecedores do município, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser
reincidente na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro
sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento
da proposta após o resultado do julgamento;
c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se
recusar a assinar o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a ordem de serviço;
d)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada praticar ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos
objetivos da licitação, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
12.2.9.1. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
12.2.9.1. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
12.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do
município/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
12.2.10.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pela máxima autoridade da entidade da
Administração.
12.2.10.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que a aplicou.
12.2.10.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na Imprensa Oficial
do Município e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
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12.2.11. As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades
para obtenção do registro no Cadastro de Fornecedores do município estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
c) As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e
jurídicas que:
d) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; e
e) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção
empresarial, na forma da Lei.
12.2.12. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais
créditos ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
12.2.13. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou
garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão
competente.
12.2.14. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/execução do serviço.
12.3. As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente;
12.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
12.4.1. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades
previstas no Decreto Municipal 097/2020, bem como na Lei 8.666/93.
12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
12.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
12.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
12.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
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12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
12.11. O município registra que em razão da natureza do objeto ser de extrema necessidade, a
não execução do objeto dentro do prazo estipulado neste termo de referência, acarretará todas as
sanções e punições legais. Desde já esclarecemos que a pandemia é uma realidade enfrentada
por todos e que os proponentes tem de se planejar dentro dessa situação para que o município
não seja afetado pela inexecução total ou parcial do contrato.
12.12. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação ou ao Pregoeiro a indicação
das penalidades previstas neste Decreto, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade
competente.
12.13. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas
nos itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que
será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.
12.14. As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou
órgão sancionador.
12.15. A sanção de advertência pode ser aplicada à contratada juntamente com a multa.
12.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pelo município, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste termo de
referência.
12.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
13.1. O preço estimado de referência foi apurado com base média dos preços praticados por
outros entes da Administração Pública, conforme consulta comparativa feita em sítio eletrônico
especializado utilizado pelo município, o Banco de Preços, bem como nas páginas oficiais de
órgãos públicos, além de cotação direta junto aos fornecedores que atuam no ramo do objeto
licitado e em sites de domínio amplo.
Ademais, após a apuração do preço médio estimado, foi verificada a adequação dos valores
obtidos, para maior segurança e economicidade na contratação.
14. DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
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14.1. A(s) licitante(s) vencedora(s), assim que solicitada(s), deverá(ão) encaminhar para o setor
de licitações, através do e-mail licitacao.lontra@outlook.com, arquivo editável, contendo os
itens vencidos no certame, onde conste todas as informações apresentadas em sua proposta
final.
14.2. A especificação dos serviços é de responsabilidade exclusiva da secretaria requisitante e
de seu responsável técnico, não sendo atribuído à comissão permanente de licitação ou a (o)
pregoeira (o), quaisquer responsabilizações ou culpabilidades neste sentido.
14.3. O presente Termo de Referência cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as
informações necessárias à participação do certame, contém todos os elementos necessários à
identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.
O foro competente para dirimir as controvérsias do presente processo é o da Comarca de São
João da Ponte, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 10.153/2.009 ou
do art. 59, da Lei Complementar Estadual nº 059/2001.
APROVO o presente Termo de Referência cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as
informações necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários a
identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.
Lontra- MG, Lontra- MG, 27 de julho de 2022.

_______________________________
Secretario Municipal de Cultura

_______________________________
Secretario Municipal de Educação

_______________________________
Secretario Municipal de Saúde

_______________________________
Secretario Municipal de Administração

_______________________________
Secretario Municipal de Obras

_______________________________
Secretario Municipal de Assistência Social

_______________________________
Secretario Municipal de Transporte
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022
PREÂMBULO
OMUNICÍPIO DE LONTRA, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n°
25.223.009/0001-92, com sede Administrativa na Rua Olimpio Campos, 39, Centro – CEP
39437-000-Lontra/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dernival Mendes
dos Reis, ora em diante denominado simplesmente Contratante, e de outro a empresa..........(
qualificar)..........., a seguir denominado Contratada, resolvem firmar o presente contrato
administrativo para prestação de serviço elencado na cláusula primeira, em atendimento à
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Assistência Social, Obras,
Transporte, Cultura, Educação, Recursos Hídricos, em face do Processo Licitatório nº 071/2022
– Pregão Presencial nº 027/2022, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e
mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO
DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LONTRA-MG, conforme detalhado no anexo I Termo de Referência, que integram o presente contrato independentemente de sua transcrição, e
de acordo com os ditames das leis federais 10.520/02 e 8.666/93, instrumentos estes que fazem
parte integrante do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito,
fazendo ainda, parte integrante do objeto desta contratação, as atividades descritas abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O regime de execução do presente contrato é o de execução indireta em regime de empreita
por “Preço Por Item”, nos termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - Os serviços objeto da presente licitação serão solicitados através de Ordem de Serviço,
emitida pelo setor competente, devendo ser prestados conforme demanda definida pelas
Secretarias Solicitantes, e nos prazos definidos no termo de referência.
2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado em 6 (seis)
parcelas iguais e sem juros após o recebimento da nota fiscal.
3 - Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a apresentação da
Apólice ou apresentação de Declaração de que os veículos se encontram segurados no período
de 12(doze) meses, a partir da data estabelecida pelo Município, que será comprovado por meio
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de atestação no documento fiscal correspondente, pela Gerência de Manutenção de Veículos do
MUNICÍPIO.
4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
5 - O Departamento de Compras do Município, identificando qualquer divergência na nota
fiscal, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que
o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde
que devidamente sanado o vício.
6 - O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária a
ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada
entre as partes.
7 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a contratada dará ao Município
plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar
ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
8 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária sob
as rubricas n°:

02.01.01.04.122.0002.2014.33903900 recurso 100 ficha 039
06.01.01.12.122.0002.2044.33903600 recurso 101 ficha 184
08.01.01.10.122.0012.2072.33903900 recurso 102 ficha 412
09.01.01.08.122.0002.2102.33903900 recurso 100 ficha 717
10.01.01.15.122.0002.2133.33903900 recurso 100 ficha 928
11.01.01.26.122.0002.2136.33903900 recurso 100 ficha 1000
13.01.01.20.122.0002.2140.33903900 recurso 100 ficha 1061
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1.A vigência do contrato administrativo será por um período de 12 meses, a contar da
assinatura e regular publicação do instrumento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O contrato firmado com este Município não poderá ser objeto de cessão ou
transferência sem autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de
sanções, inclusive rescisão.
Das Obrigações da Contratada
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1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
2. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto
com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir
acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Gerência de Manutenção
de Veículos do MUNICÍPIO principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de
semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.
3. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia
ou validade;
4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5. Indenizar o Contratante quando ocorrerem avarias ocasionadas, comprovadamente, por
manuseio indevido, extravios e outras ocorrências que comprovem a sua culpa;
6. Correrão por conta da Contratada todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação.
7. Comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do
prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência,
sob pena de não serem considerados.
8. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste contrato, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade;
9. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que seja realizado com esmero e perfeição,
executando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
10. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza
causados direta e indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos os bens da
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado;
11. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ação judicial a que a contratante for compelida a
responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorárias
advocatícios;
12. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto contratado;
13. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de
sua contratação necessária a execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à
legislação trabalhista;
14. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à
Contratante;
15. Manter, por todo o período de execução, as condições que garantiram a sua habilitação,
incluída a regularidade fiscal;
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16. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto da Apólice pela
equipe da Gerência de Manutenção de Veículos do Município, durante a sua execução.
17. Cumprir com todas as obrigações definidas o termo de referencia, seja em relação a
indenizações ao Município e/ou terceiros, bem como aos termos da proposta comercial
apresentada.
Das Obrigações da Contratante
3. Do Contratante
1. Notificar a Contratada, por meio da Secretaria Municipal de transportes, sobre qualquer
irregularidade encontrada na execução dos serviços inclusive acerca de possível aplicação da
multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentação
de defesa.
2. Comunicar à Contratada e à autoridade policial, quando necessário, a ocorrência de eventuais
sinistros.
3. Providenciar as medidas necessárias para proteger o veículo sinistrado, evitando o aumento
dos prejuízos e avarias.
4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários
da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto da Apólice.
5. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
6. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de transportes,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a
essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução,
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.
7. Arcar com as despesas de publicação do extrato da Apólice, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados.
8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
10. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas durante a execução dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
12. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato serão
realizados pela Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias
Solicitantes, observados os arts. 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O recebimento do objeto deste contrato será feitos pelos se rvidores do Município de
Lontra/MG, através da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias
Solicitantes.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
1 - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou
notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 10.520/02, ou ainda nas hipóteses de:
1.1 - Não cumprimentos ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos, por parte da (o) CONTRATADA (O).
1.2 - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da(o) CONTRATADA(O).
1.3 - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:
1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
1.4. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
1.5. comportar-se de modo inidôneo;
1.6. cometer fraude fiscal;
1.7. apresentar documentação falsa;
1.8. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
1.9. ensejar o retardamento da execução do objeto;
1.10. não mantiver a proposta;
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
contratada as seguintes sanções:
2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a contratante;
2.2. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao contratado, advertindolhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na
execução do serviço, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso
de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) Pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública
quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;
b) Pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato;
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2.3. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2.4. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
2.5. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
2.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública com o
consequente descredenciamento no cadastro de fornecedores do Município pelo prazo de até
cinco anos;
2.8. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do município, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.
2.9. Suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica em
licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de
Fornecedores do município, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser
reincidente na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro
sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento
da proposta após o resultado do julgamento;
c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se
recusar a assinar o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a ordem de serviço;
d)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada praticar ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos
objetivos da licitação, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
2.9.1. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
e)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
f)
mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a
licitante/contratada se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
2.9.2. A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do
município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
2.10.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pela máxima autoridade da entidade da
Administração.
2.10.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que a aplicou.
2.10.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na Imprensa Oficial do
Município e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
2.11. As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para
obtenção do registro no Cadastro de Fornecedores do município estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do
registro, por até 5 (cinco), dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
c) As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e
jurídicas que:
d) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; e
e) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção
empresarial, na forma da Lei.
2.12. O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos
ou garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
2.13. Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou
garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão
competente.
2.14. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega/execução do serviço.
3. As sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente;
4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
4.1. A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades
previstas no Decreto Municipal 097/2020, bem como na Lei 8.666/93.
5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
10.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
11. O município registra que em razão da natureza do objeto ser de extrema necessidade, a não
execução do objeto dentro do prazo estipulado neste termo de referência, acarretará todas as
sanções e punições legais. Desde já esclarecemos que a pandemia é uma realidade enfrentada
por todos e que os proponentes tem de se planejar dentro dessa situação para que o município
não seja afetado pela inexecução total ou parcial do contrato.
12. Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação ou ao Pregoeiro a indicação das
penalidades previstas neste Decreto, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.
13. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos
itens acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será
dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade.
14. As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou
órgão sancionador.
15. A sanção de advertência pode ser aplicada à contratada juntamente com a multa.
16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pelo município, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste termo de
referência.
18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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15.1. As partes elegem o foro da Comarca de São João da Ponte/MG, para dirimir quaisquer
questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renuncia de qualquer outro por
melhores condições que venha a propiciar.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.
Prefeitura Municipal de Lontra - MG, ..... de ...................... de 2022

Dernival Mendes dos Reis
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Nome
Empresa
CONTRATADA

Testemunhas:
1..........................................................................................................................
CPF:
2...........................................................................................................................
CPF:
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS
PROCESSO LICITATORIO Nº: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022
DECLARAÇÃO
Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em
nome da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO
COMPLETO], e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93
“Declara” que:
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 071/2022 – Pregão
Presencial n°: 027/2022, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa
qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los
caso venha a ocorrer durante a execução do futuro Contrato Administrativo, caso a mesma seja
declarada vencedora do certame;
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada
são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta
Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e
trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos;
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro
do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente
da Prefeitura Municipal de Lontra - MG;
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência
da participação desta empresa na supramencionada licitação;
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal
Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito.
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2022
Nome do signatário
CPF n°: >>>
Observações: 1. Esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante,
diretamente a Pregoeiro Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de
inabilitação.
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022
DECLARAÇÃO

A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., por intermédio de seu
representante o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 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, 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
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2022.

(Assinatura representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada
junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de inabilitação
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ANEXO V - MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO

PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ,
sito na [ENDEREÇO COMPLETO], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s),
nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito
no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO],
ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao
PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2022 da Prefeitura Municipal de Lontra - MG, podendo,
inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à
interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar
declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2022
_________________________________________
Assinatura do representante
(Reconhecer firma em cartório)

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente a Pregoeiro Oficial do
Município, no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é
exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que
tenha reconhecimento de firma do cedente.
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
PROCESSO LICITATORIO N°: 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022
SINTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
DO MUNICÍPIO DE LONTRA-MG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

DECLARAÇÃO

A empresa (........qualificar............), através do seu representante abaixo assinado
“Declara”, sob as penalidades da lei,que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local/Data.........................., ... de ............................ de...........

........................................................................
Nome:>
CPF:>
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ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO
PARA VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
LONTRA-MG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL.
Após analisarmos o Edital e termos pleno conhecimento de seu conteúdo, propomos promover a
prestação dos serviços, sob nossa responsabilidade, conforme descrição abaixo e no valor a
seguir:

ITEM

01

02

03

04

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEGURO PARA O VEÍCULO Volkswagen – caminhão 9.170 delivery E5
4X2. Combustível: Diesel. 2021/2022
Chassi
9335HSTB3NR024395.
Especificação das obrigações, conforme
termo de referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA OS VEÍCULOS Chevrolet - Nova Montana pick-up ls 1.4
econoflex. Combustível: gasolina/álcool,
2020/2020, chassi 9BGCA80302BI92047;
CHEVROLET - NOVA MONTANA
PICKUP LS 1.4 ECONOFLEX, Combustível:
gasolina/álcool,
2020/2020,
chassi
9BGCA80302B193403; Especificação das
obrigações, conforme termo de referencia
em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO TOYOTA - ETIOS HATCH X 1.3 16V
FLEX,
Combustível:
gasolina/álcool,
2020/2020, chassi 98RK19BT422137963;
Especificação das obrigações, conforme
termo de referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO IVECO/FIAT - ONIBUS GRANCLASS
150S21, Combustível: Diesel, 2018/2019,
chassi,
93ZA01LF0K8933624.
Especificação das obrigações, conforme

UNID

QUANT.

SERV.

01

SERV.

02

SERV.

01

SERV.

01

VALOR
UNITÁRIO POR
PRÊMIO

VALOR
TOTAL POR
PRÊMIO
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05

06

07

08

09

10

11

termo de referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO RENAULT
- MASTER MINIBUS
EXECUTIVE 2.3 DCI 16L, Combustível:
Diesel,
2020/2021,
93YMAFEXCMJ432315.
Especificação
das obrigações, conforme termo de
referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO MASCARELLO
GRAN
MICRO
URBANO E5, Combustível: Diesel,
2018/2019, chassi 9BM979277KB095383.
Especificação das obrigações, conforme
termo de referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO CHEVROLET - SPIN LTZ 1.8 8V
ECONOFLEX,
Combustível:
gasoline/álcool,
2018/2018,
9BGJC7520JB227858. Especificação das
obrigações, conforme termo de referencia
em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO HEVROLET - SPIN LTZ 1.8 8V
ECONOFLEX,
Combustível:
gasoline/álcool,
2022/2023,
chassi
9BGJC7520JB227777. Especificação das
obrigações, conforme termo de referencia
em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO MITSUBISHI - NOVA L200 CAB DUP
TRITON SPORT HPE-S 2.4 16V 4X4
AUT, combustível: Diesel, 2022/2023,
chassi
93XTYKL1TPCN52271.
Especificação das obrigações, conforme
termo de referencia em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP
SPORT
TRITON
GL
2.4
4X4,
Combustivel: Diesel, 2018/2019, chassi
93XLJKL1TKCJ17204. Especificação das
obrigações, conforme termo de referencia
em anexo ao edital.
SEGURO PARA OS VEÍCULOS - FIAT
- CRONOS SEDAN DRIVE 1.3 8V FLEX.

SERV.

01

SERV.

01

SERV.

01

SERV.

01

SERV.

01

SERV.

01

SERV.

03
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Combustível: gasolina/álcool, 2022/2022,
CHASSI, 8AP359AFDNU207221; FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3 8V FLEX
Combustível: gasolina/álcool, 2022/2022,
CHASSI 8AP359AFDNU197837; e FIAT SERV.CRONOS SEDAN DRIVE 1.3 8V
FLEX,
Combustível:
gasolina/álcool,
2022/2022,
CHASSI
8AP359AFDNU197369. Especificação das
obrigações, conforme termo de referencia
em anexo ao edital.
SEGURO PARA O VEÍCULO - FIAT - SERV.
01
NOVA DUCATO FURGAO MAXIMULTI
2.3 16V MULTIJET, Combustível: Diesel,
2021/2021,
CHASSI
3C6DFVBK1ME573697.
Especificação
das obrigações, conforme termo de
referencia em anexo ao edital.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$

OBS.: O valor máximo para pagamento da franquia está definido no quadro constante no
item 7.8 do termo de referencia, sendo defeso a fixação de valores superiores ao ali
estipulados.
Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da
mesma): _______ (_____________________) dias.
_______________________________________________
Razão Social:
_______________________________________________
CNPJ:
_______________________________________________
Endereço:
_________________________, ____ de _______________ de 2.022.
Local e Data
_______________________________________________________
Carimbo da empresa / Assinatura do representante legal

