RETIFICAÇÃO E REABERTURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 46/2021
PROCESSO Nº 075/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
O Município de Suzanápolis (SP), com sede na Avenida 1° Maio, nº 456, na cidade
de Suzanápolis-SP, possuidora do CNPJ nº 59.764.944/0001-88; I.E nº 762.054.388.117,
por intermédio de seu Prefeito Municipal JOSE LUIZ GAVA, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” e de acordo com as condições
estabelecidas nesta retificação e reabertura de Edital e seus anexos.
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 09h00min do dia 16 de
dezembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Suzanápolis sito a Avenida 1°
Maio, n°.456, centro, Suzanápolis-SP.
1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Complementar n° 123/06;
1.4. Decreto Municipal n.º 226/2006
1.5. Demais disposições contidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA/ABERTURA DOS ENVELOPES
No dia 16 de dezembro de 2021, os envelopes de documentação e proposta deverão ser
protocolados no setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Suzanápolis até as 09
horas 00 minuto, situada no endereço acima indicado. O credenciamento iniciará às 09
horas 00 minuto, com a abertura dos envelopes após encerramento do credenciamento.
Caso no dia e horário marcado para abertura da sessão pública, compareça várias
empresas, a fim de evitar aglomeração será realizada no Centro Complementar
Educacional Vovó Rosa, situado na Rua 7 de Setembro, n.º 488, Bairro Jardim dos
Amigos, no município de Suzanápolis-SP.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para segurar
a frota de veículos conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e demais
anexos do edital.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame licitatório, interessados comprovadamente do ramo
correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que
satisfaçam as condições exigidas no presente Edital e seus anexos, parte integrante deste
edital.
3.2. Os interessados em adquirir cópia do Edital deverão entrar em contato com o setor de
Licitações, à Avenida 1° de maio, nº 456, Centro, Suzanápolis (SP) ou através do telefone
(18) 3706-9000, acessar o sitio oficial do município suzanapolis.sp.gov.br ou ainda pelo email: licitacoes@suzanapolis.sp.gov.br.

3.3. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada no
mesmo ato, até a data, hora e local designados neste Edital, em envelopes opacos,
timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres:
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS – SP
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021
PROCESSO Nº 075/2021
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
ENVELOPE “II”– HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS – SP.
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021
PROCESSO Nº 075/2021
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
3.4. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes
não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações
faltantes e/ou retificá-las.
3.5. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que
sejam funcionários da Prefeitura Municipal de SUZANÁPOLIS– SP.
3.6. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO
4.1.1. DO CREDENCIAMENTO DO SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU
ASSEMELHADO DA EMPRESA PROPONENTE: Deverá apresentar cópia autenticada,
em cartório, ou cópia simples acompanhada do documento original do respectivo
Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. O
credenciado deve apresentar documento oficial de identificação pessoal no original ou
cópia autenticada.
4.1.2. DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE/PROCURADOR DA
EMPRESA PROPONENTE: O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público
de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente, e cópia autenticada, em cartório, ou cópia simples
acompanhada do documento original do respectivo Estatuto, Contrato Social ou
Requerimento de Empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. O credenciado deve
apresentar documento oficial de identificação pessoal no original ou cópia autenticada.
4.1.3. Os documentos relativos ao credenciamento serão apresentados fora dos
envelopes.
4.2 – DO CREDENCIAMENTO COMO EPP OU ME:
4.2.1. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro se o interessado comprovar
tal situação jurídica através do seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta

Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP,
ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante na condição de
ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo
órgão de registro de seus atos constitutivos;
4.2.2 O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao
nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente,
desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n 123/06 aplicáveis ao
presente certame;
4.2.3. A responsabilidade pela declaração (a ser apresentada fora dos envelopes I e II
de acordo com modelo previsto no Anexo VII do Edital) de enquadramento como
microempresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita
a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou
errôneo.
4.3. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado.
4.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
4.5. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.
4.6. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro
do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do
início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lances, de
negociação e a interposição de recursos.
4.7. O MUNICIPIO DE SUZANÁPOLIS não se responsabiliza por eventuais atrasos ou
extravios das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha
contribuído, ou dado causa.
4.8. Caso o proponente entregue os documentos referentes ao credenciamento dentro dos
envelopes lacrados proposta ou habilitação, deverá o licitante após credenciamento pelo
pregoeiro de todos os interessados recortar o lacre do envelope na presença de todos
licitantes, retirar o documento para ser entregue ao pregoeiro.
4.9. A falta do Credenciamento no início da sessão de abertura do pregão ou a ausência do
credenciado em qualquer ato seguinte importará a imediata exclusão de sua representação.
5. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
5.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que não
mais aceitará novos proponentes, dando início:
Ao recebimento da DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo constante no Anexo VIII, que
nos termos deste Edital deve ser apresentada fora dos envelopes.
5.1.1. Caso o proponente entregue o documento referente a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo VIII,
dentro dos envelopes lacrados proposta ou habilitação, deverá o licitante após
encerramento do credenciamento pelo pregoeiro, recortar o lacre do envelope na presença
de todos licitantes, retirar o documento para ser entregue ao pregoeiro.
5.1.2. A não apresentação das declarações de que a empresa LICITANTE cumpre os
requisitos de habilitação, poderão ser elaboradas ou preenchidas no ato do credenciamento
pelo representante credenciado.

E ao recebimento dos ENVELOPES contendo Proposta de Preço e os documentos de
Habilitação:
5.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro
será de no mínimo R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor global.
5.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum
outro poderá ser recebido.
5.4. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de
habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes.
5.5. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação”
dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem
crescente, que ficarão retidos até assinatura da Ata pelo licitante vencedor.
5.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão
sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)
6.1. O licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa,
contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados:
A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (pessoa jurídica).
b) Número do processo e do Pregão;
c) Descrever o objeto a ser entregue;
d) Ser apresentada sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua
análise, rubricada e assinada pelo representante legal da empresa LICITANTE, pelo
procurador identificado no credenciamento e/ou, no caso de um terceiro, devidamente
acompanhado de procuração, informando o valor da proposta, com preços expressos em
moeda corrente nacional, utilizando no máximo duas (02) casas decimais após a vírgula
desprezando-se a fração remanescente. Em caso de dúvida, prevalece o valor por extenso
(Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total).
Apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de
validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60
(sessenta) dias.
6.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, durante a vigência da proposta.
6.3. Será DESCLASSIFICADA a empresa que:
a) Apresentar cotação em desacordo com o anexo I do edital.
b) Apresentar proposta que entender inexeqüível;
c) Não atenderem às exigências do presente edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a
descrição do objeto em desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO II do Edital.

OBS: Se durante a alimentação do sistema do pregão desta Prefeitura, for constatado
algum tipo de discrepância que indique claramente tratar-se de erro (muito maior ou
a menor que os demais concorrentes deste Pregão Presencial), este poderá ser
retificado no ato do lançamento, sendo posteriormente anotada a ocorrência. Este
Juízo de valor é faculdade do Pregoeiro, que poderá disponibilizar a oportunidade de
aproveitamento da oferta no interesse da Administração.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes I, contendo as Propostas de Preços,
estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo
imediatamente desclassificados aqueles que estiverem em desacordo.
7.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez
por cento), para participarem dos lances verbais.
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do
item acima o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço.
7.5. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas,
será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.6. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo
mesmo, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. Casos não se realizem lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.8. Na divergência entre o preço total e unitário, prevalecerá o unitário.
7.9. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta melhor classificada não tiver sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte com valores igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo
de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
7.9.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
7.9.2.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nessa condição
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;
7.9.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do
pregoeiro, sob pena de preclusão.

7.10. Quando houver discrepância entre os valores unitários e os totais resultantes de erros
de multiplicação e quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o
valor total corrigido.
7.11. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de
erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total.
7.12. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos,
prevalecerão os da proposta exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para
a Administração Pública.
7.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
7.13.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço
melhor;
7.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s)
licitante(s) presente(s).
7.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope,
cópias, ou apresentar dos documentos abaixo relacionados, com prazo vigente, em uma
via.
8.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual (cópia autenticada ou cópia simples
com apresentação do documento original);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (Contrato social com todas as
alterações ou apenas a alteração contratual consolidada), (cópia autenticada ou cópia
simples com apresentação do documento original);
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do documento original);
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do documento original);
e) 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 (cópia autenticada ou cópia
simples com apresentação do documento original).
f) Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento
do credenciamento, e uma vez comprovada às informações mencionadas no subitem
imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de
documentação no Envelope.

8.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.as
p);
b) Prova de regularidade de Tributos Mobiliários do Município da sede ou filial;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativas também à Seguridade Social
(Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federais,
emitida pela Secretaria da Receita Federal e a Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de
Negativa da Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Inform
aNICertidao.asp?Tipo=1);
d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp);
e)
CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DEBITO
TRABALHISTA
(http://www.tst.jus.br/certidao/);
f) Prova de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual (ICMS) da sede do licitante,
ou outra prova equivalente na forma da Lei (ESTADO DE SÃO PAULO:
https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.a
spx e/ou http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do);
8.3. Documento Relativo à Qualificação Econômica - Financeira:
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou de execução
patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE. Em caso de Certidão
Positiva de Recuperação, deverá ser apresentado o respectivo Plano de Recuperação
devidamente
homologado;
(ESTADO
DE
SÃO
PAULO:
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do);
8.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica
a) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da
licitante, que comprovem ter a licitante executado ou estar executando a contento, serviços
de natureza similar ao desta licitação.
a.1) O(s) atestado(s)/certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante
de quem o(s) expediu, com a devida identificação.
b) Documento expedido pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
comprobatório de que a licitante está autorizada a operar seguro.
c) Declaração da licitante de que está em situação regular perante a SUSEP, e em dia com
suas reservas técnicas e de sinistros.
d) Declaração da licitante relativa às suas condições de seguro registradas na SUSEP,
especialmente no que toca aos seguintes benefícios: guincho sem limite de quilometragem,
assistência para falha mecânica, elétrica, chaveiro e falta de combustível.
8.5. Declarações:
a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibição prevista no art.7º da CF – ou seja, de que não utiliza
trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de
trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo
apresentado no anexo III, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso

identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente
habilitada e que seja possível.
Identificar quem assinou;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração. (anexo V);
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante
de aceite do teor do Edital. (anexo IV).
d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante
do Termo de responsabilidade. (anexo VI);
8.6. Disposições Gerais da Habilitação:
8.6.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua emissão;
8.6.2. Não será aceita documentação remetida via fac-símile;
8.6.3. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja
original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua
autenticidade;
8.6.4. No caso de alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as
microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis,
contado da decisão do pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.6.4.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado o
pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.
09. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo
administrativamente, devendo neste caso ser observada subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.
9.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo da Prefeitura Municipal de
SUZANÁPOLIS, das 08h00min às 11h00mine das 13h00min às 17h00min, na Avenida 1°
de maio, nº456, Centro, Município de Suzanápolis- SP.
9.2. As impugnações ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas.
9.3. A impugnação ao Edital deverá ser dirigida ao Prefeito através da Comissão do
Pregão.
9.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a
realização do certame.
9.4.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação
antes da data fixada para a realização do Pregão confere ao licitante a sua
participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.
10. DOS RECURSOS

10.1. Ao final da sessão, depois de declarada vencedora, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em
ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 05 (cinco) dias para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recursos sobre assuntos
meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento
Convocatório.
10.1.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro, esta retornará a sessão do
Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes.
10.1.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro
encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que proferirá
decisão final e adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o
procedimento licitatório.
10.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor
de Licitação.
10.5. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição
do objeto licitado.
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. As despesas resultantes desta licitação correrão através da rubrica orçamentária:
02 – PODER EXECUTIVO
020101 – GESTÃO DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
04.122.0015.2010.0000 – Subsidios - GAB
Ficha n.º 19
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.361.0021.2031.0000. – Manut. Ensino Fundamental
Ficha n.º 70
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.361.0021.2045.0000. – Manut transporte de Alunos
Ficha n.º 86
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.362.0022.2075.0000. – Transporte de Alunos- E. Médio
Ficha n.º 103
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.

3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.364.0023.2101.0000. – Transp. Ensino Superior
Ficha n.º 111
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0024.2105.0000. – Manut. Ensino Infantil e Creches
Ficha n.º 124
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0024.2115.0000. – Transporte de Alunos – Ensino infantil
Ficha n.º 129
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0026.2108.0000 – Transporte de Alunos
Ficha n.º 142
020301 – CORPO ADMINISTRATIVO.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.301.0036.2180.0000. – Atenção Básica
Ficha n.º 188
020302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.302.0040.2230.0000. – Média e Alta Complexidade Ambulatorial
Ficha n.º 211
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.304.0039.2220.0000 - Vigilância Sanitária
Ficha n.º 227
020401 – DEPART. DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
08.244.0045.2239.0000. – Gestão – Secr. Assistência Social
Ficha n.º 244
020403 – F. MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
08.243.0048.2260.0000 – Gestão F. Munic. Criança e Adolescente.
Ficha n.º 265
020801 – SUPORTE TÉCNICO – AGRIC. E ABAST. - DEAGR.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
20.605.0057.2280.0000 – Suporte Técnico – Abastecimento - DEAGR
Ficha n.º 328
020903 – SETOR DE CONSER. DE VIAS E LOUGR. PUBLICOS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
15.452.0061.2286.0000 – Conser. de Prédio. Vias e Lograd. Publicas
Ficha n.º 356

020903 – SETOR DE CONSERV. DE VIAS E LOUGR. PUBLICOS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
15.452.0061.2293.0000 – Coleta e Dispos. Final – Lixo Domiciliar
Ficha n.º 363
020906 – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
17.512.0065.2298.0000 – Coleta Tratamento de Esgoto Urbano
Ficha n.º 389
020907 – SERV. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
20.782.0067.2310.0000 – Manuten – Estradas de Rodagem
Ficha n.º 395
E dotações que vierem a ser substituídas no exercício seguinte.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do
atendimento das condições de habilitação e do Termo de Responsabilidade de Entrega do
objeto licitado ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Municipal local, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em Edital e das demais cominações legais.
12.2. A falta injustificada das suas obrigações contratuais poderá o município aplicar
multa de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor contratual por dia de ausência de suas
obrigações, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia,
quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão
contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no item 12.3.
12.3. Pela rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo
descumprimento de normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o
Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta
corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor contratado.
12.4. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7 da Lei
Federal n 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
12.5. O Município de Suzanápolis – SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento
que for devido, para compensação das multas aplicadas.
12.6. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a
CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
12.7. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
12.8. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas
e danos.

12.9. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada.
12.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão propor à Administração Pública a
revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer
direito à indenização, compensação ou reclamação.
12.11. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o
direito de promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução
do processo, conforme lhe faculta o § 3° do Art. 43, da Lei n° 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer
esclarecimentos relativos a presente licitação, das 07:00 às 13:00 hs, na sede da Prefeitura
Municipal de Suzanápolis
(18) 3706-9000, ou através do e-mail:
licitacoes@suzanapolis.sp.gov.br.
13.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se
subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar
n° 123/06.
13.3. As normas que disciplinam este Pregão 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.
13.4. O pregão será conduzido pelo Pregoeiro oficial e respectiva equipe de apoio.
13.5. Poderá em caso de fatos impeditivos serem substituído o Pregoeiro, para a abertura
da sessão pública, devidamente justificado na ata da sessão.
13.6. A não apresentação das declarações exigidas para Habilitação, conforme item 8.4 do
edital poderá ser preenchido no ato do credenciamento pelo representante credenciado,
seguindo o modelo dos anexos do edital.
14. DO FORO
14.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão
dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Pereira Barreto– SP, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
15. ANEXOS DO EDITAL
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL;
ANEXO IV – MODELO DE ACEITE DO TEOR DO EDITAL;
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS;
ANEXO VI – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ENTREGA DO ITEM
LICITADO;
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 075/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para segurar a frota de veículos,
conforme descrito neste termo de referência e demais anexos do edital:
IESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
No subitem V do presente termo de referência encontra-se a relação da frota municipal a
ser considerada nesta contratação.
A vigência atual dos seguros da frota municipal expira às 0h00m do dia indicado na tabela
do subitem V do presente termo de referência.
IIMETA FÍSICA
Contratação do seguro objeto deste certame para quarenta e quatro veículos, conforme
tabela do subitem V do presente termo de referência.
III- PERÍODO DE EXECUÇÃO
A apólice terá vigência de 12 (doze) meses, sempre iniciando a 0h00min do dia de sua
expedição.
Caso o início do serviço somente seja possível após esta data, deverá ser considerada
como data de início dos serviços, a data da retirada da assinatura do contrato.
IVVALOR ESTIMADO
Estima-se o valor total dos prêmios, compreendendo o valor global para o objeto deste
Pregão, conforme disposto na tabela do subitem V do presente termo de referência, em R$
149.954,28 (cento e quarenta e nove mil novecentos cinquenta e quatro reais e vinte e
oito centavos).
VDA RELAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL
DE SUZANÁPOLIS A SEREM SEGURADOS E DADOS QUE CONTEMPLARÃO
A APÓLICE

Nº

VEÍCULO

PLACA

ANO

UTILIZAÇÃO
EX: BASCULANTE/LIXO/
BONUS AMBULANCIA / SERVIÇOS/
ONIBUS ESCOLAR OU
TRANSP. PES.

1

Toyota Corolla Sedan Xei 2.01 6v Flex Aut

FGX4J27

2020

1

SERVIÇOS

2

Ford Caminhão F-350 3.9 Turbo 4x2 (Cummnins)

ERV0F28

2010

0

DIVERSAS / OUTRAS

3
4
5
6
7

8
9

Chevrolet Novo Joy Plus Black Ed.1.0 8v Flex
Marcopolo Minibus Volare A6
Volkswagen Novo Gol 1.0 12V Flex
Volkswagen Novo Gol 1.0 12V Flex
Mercedes Benz Micro Onibus LO 812

Ônibus Volks Comil Svelto U
Ônibus Volks Comil Svelto U

BZK3C61
CDV2673
FJR3I06
FRL0D36
DJL2483

ELQ0I24
EFV9B16

2020
2002
2020
2020
2009

2010
2010

CARROCERIA
(R$)

TIPO DE
CARROCERIA

R$ 20.000,00

MADEIRA

ACESSÓRIOS
GIROFLEX
ETC..

SEGURADORA
ATUAL

MOD. SEG.

DANOS
MATERIAIS
(R$)

DANOS
CORPORAIS
(R$)

DANOS MORAIS
(R$)

APP
(Morte acidental)
(R$)

APP
(Invalidez)
(R$)

APP
(Despesas)
(R$)

GINCHO
24h

Danos aos
vidros,
retrovisores,
lanternas e
faróis

Porto Seguro

TOTAL 100% FIPE

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

13/04/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

12/07/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

16/03/2022

TOTAL
R$ 35.031,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

04/05/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

14/07/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

07/08/2022

TOTAL
R$ 93.895,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

10/04/2022

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

24/08/2022

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

12/05/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

07/12/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL
R$ 43.526,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

22/02/2022

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

21/08/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

02/08/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

30/11/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

07/06/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

03/06/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

05/06/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

Porto Seguro

10

SERVIÇOS

10

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

Porto Seguro

SERVIÇOS

Porto Seguro

5

Porto Seguro

0

SERVIÇOS

8

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

0
0

B.C IPVA/SP

Porto Seguro
Porto Seguro

B.C IPVA/SP

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

-----------

TOTAL
R$ 91.186,00
B.C IPVA/SP

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

------------

TOTAL
R$ 91.186,00
B.C IPVA/SP

10

Scania Vabis Ônibus K 124 EB 420 4X2

BXF0450

2000*

6

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

Porto Seguro

TOTAL
R$ 100.000,00

11

Ônibus Volks Comil Svelto U

EFV9B14

2010

0

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

-----------

TOTAL
R$ 91.186,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Volkswagen Saveiro City 1.6 MI Total Flex Giv
Peugeot Novo Expert Furgão Business Pack 1.6 Hdi Turbo
Ford Caminhão F12000 160
Volkswagen Saveiro Modificar AB1
Marcopolo Minibus Volare A6 Escolar 4X2
Mercedes Benz Micro Ônibus LO 916
Citroen C3 Hatch GLX 1.4 8V Flex
Mercedes Benz Caminhão LK 1517
Fiat Doblo Cargo 1.8 8V Flex (Ambulância)

CPV3226
FZV8A33
CPV3223
CPV3C19
CMW8772
FPN9235
EGI5904
CQH9145
EGI5902

2007
2020
2002
2007
2005
2019
2012
1986
2009

4

SERVIÇOS

0

AMBULANCIA/
SERVIÇOS

0

5
7

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

8

2013

4

TRANSP.
SERVIÇOS

ENH9A53

2010

Porto Seguro

PASSAG./

2013

8
0

SERVIÇOS
SERVIÇOS

TOTAL
R$ 177.551,00
B.C IPVA/SP

PASSAG./

EGI5908

Volkswagen Gol 1.6 Power

Porto Seguro

3

EGI5907

24

B.C IPVA/SP

AMBULANCIA
SERVIÇOS

Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD

2013

-------------

Porto Seguro

SERVIÇOS/PIPA

Citroen Jumper Minibus 2.3 HDI

Porto Seguro

------------

0

22

EGI5906

COMPACTADOR DE
LIXO

SERVIÇOS

21

Fiat Palio Week Attractive 1.4 8V Flex

R$ 60.000,00

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

TRANSP.
SERVIÇOS

23

GIROFLEX
ETC..

LIXO
SERVIÇOS

6

B.C IPVA/SP

Porto Seguro

0

*B.C LAUDO DE
AVALIAÇÃO

R$ 20.000,00
/

TANQUE
15000LT

-------------GIROFLEX
ETC..

Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro
Porto Seguro
--------------

VENC.

25
26
27
28
29

30

Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V Total Flex
Ford Caminhão Cargo 2423 Turbo E5 6x2
Volkswagen Ônibus 15.190 EOD
Caminhão International 4400P7 6X4
Marcopolo Minibus Volare V6 Escolarbus E5

Volkswagen Micro Ônibus 8.160 OD

EGI5909
EGI5910
EGI5911
FRB6C30
FQA6604

FTS4605

2013
2014
2013
2014
2014

2014

5

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

7

BASCULANTE

4

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL
BASCULANTE

10

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

31

Volkswagen Nova Saveiro Startline 1.6 8V Flex GVI

FRN3345

2015

6

32

Renault Master Furgao 2.3 16V DCI

FEI8680

2014

4

AMBULANCIA
SERVIÇOS

34
35
36
37
38
39
40
41

Chevrolet Nova Montana Pick-Up LS 1.4 Econoflex
Volkswagen Saveiro CS ST MB
Volkswagen Novo Voyage Trendline 1.6 8V Flex GVI
Mercedes Benz Onibus OF 1721
Volkswagen Novo Gol Comfortline 1.6 8V Flex GVI
Volkswagen Novo Voyage Trendline 1.0 12V Flex GVI
Ford Caminhao Cargo 1419 Turbo 4X2 E5
Mercedes Benz Onibus OF 1418
Chevrolet Novo Prisma Sedan Joy 1.0 8v Ecoflex

FUD 3215
FUL6711
FOV6380
DJB7738
FYP6844
FXG6777
GHK4418
KMW1129
GKD8554

2014
2014
2014
2003
2017
2017
2017
2007
2018

6
0

GIROFLEX
ETC..

Porto Seguro

/

GIROFLEX
ETC..

Porto Seguro

Porto Seguro

Porto Seguro

3

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

3

SERVIÇOS

FCU9955

2018

2

Fiat Fiorino 1.4 Flex

PXT4449

2016

0

SERVIÇOS

5

TRANSP.
SERVIÇOS

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

01/12/2021

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

18/02/2022

TOTAL
R$ 118.239,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

08/05/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL
R$ 105.396,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

10/10/2021

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

17/11/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

03/08/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

29/11/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

17/11/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

27/12/2021

TOTAL
R$ 35.559,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

12/08/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

14/06/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

26/07/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

20/03/2022

TOTAL
R$ 97.663,00

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

08/06/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

24/08/2022

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

08/11/2021

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

Novo

TOTAL 100% FIPE

R$
200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 10.000,00

Sim

Sim

06/08/2022

TOTAL
R$ 101.108,00

B.C IPVA/SP

SERVIÇOS

Renault Master Furgão 2.3 16V DCI

2013

/

Porto Seguro

BASCULANTE

R$ 200.000,00

TOTAL 100% FIPE

B.C IPVA/SP

SERVIÇOS

43

FFX1431

Porto Seguro

Porto Seguro

1

R$
200.000,00

B.C IPVA/SP

------------------

8

42

Citroen Jumper Minibus 2.3 HDI

Porto Seguro

SERVIÇOS

AMBULANCIA
SERVIÇOS

44

------------

Porto Seguro

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL

TOTAL 100% FIPE

B.C IPVA/SP

BASCULANTE/
FERRO

SERVIÇOS

SERVIÇOS

4

Porto Seguro
Porto Seguro

R$ 90.000,00

4

4

BASCULANTE/
FERRO

ESCOLAR/
INTERMUNICIPAL
AMBULANCIA
SERVIÇOS

33

R$ 90.000,00

0

6

Porto Seguro

R$ 75.000,00

Porto Seguro
Porto Seguro

B.C IPVA/SP

Porto Seguro
/

GIROFLEX
ETC..

Porto Seguro
----------------

PASSAG./

Porto Seguro

O valor constante na modalidade de seguro dos ônibus foi obtido através de consulta do valor utilizado como base de cálculo para a apuração do valor do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo no link que segue: https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx
*O item 10 (dez) por ser isento devido a ter sido fabricado há mais de 20 anos, foi avaliado pela comissão de bens patrimoniais designada através da Portaria Municipal nº 10, de 04 de janeiro de 2021.

VI-

CONDIÇÕES GERAIS



Valor de mercado referenciado

Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em 100%
(cem por cento) do valor divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br.
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.
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 pelo município, independentemente da quilometragem rodada no
período.
Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro constante da
tabela de referência quando da liquidação do sinistro.


Da Apólice

A emissão deverá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio eletrônico,
devendo entregá-las ao setor responsável no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
assinatura do contrato, não gerando custo para a Contratante. O mesmo prazo valerá para
emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, com placa de
veículo, classe de bônus, etc.
Deverá constar na apólice:
a.
Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações.
b.
Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos
de publicação.
c.
Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso 100% (cem por
cento).
d.
Prêmios discriminados por cobertura.
Limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes na tabela do subitem V
do presente termo de referência:
a. Danos Materiais (DMT)
A garantia de reembolso, assumida pela Seguradora, no tocante a reclamação de terceiros,
decorrentes de danos às suas propriedades, desde que a responsabilidade pelo evento seja
assumida pelo segurado ou sua culpa seja civilmente comprovada e encontre amparo
securitário nas condições do seguro contratado.

b. Danos Corporais (DC)
Tem por finalidade a garantia de reembolso (ou indenização), assumida pela Seguradora,
no tocante a reclamações por danos causados à integridade física de terceiros. Classificamse em: Invalidez Permanente (IP); Morte (M); e Despesas Médico-hospitalares (DMH).
A cobertura de Danos Corporais responde pela parte da indenização que exceder o limite
das coberturas do Seguro Obrigatório DPVAT.
c. Danos Morais (DMO)
Entende-se por dano moral aquele que, embora não ocasione perda econômica, cause
ofensa à personalidade desencadeando trauma psíquico, trazendo como consequência
ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, a saúde,
ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida.
Esta cobertura garante o reembolso de despesas que o segurado for obrigado a fazer com
terceiros, em decorrência de risco coberto e pelas quais venha a ser responsável civilmente,
em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial, autorizado de modo expresso
pela Seguradora e dentro do limite máximo de indenização estipulado na Cobertura de
Dano Moral contratada.
Bônus, quando houver, observando o disposto no item Bônus, abaixo. Franquia aplicável,
observando o disposto no item Franquia, abaixo.
A apólice deverá ser disponibilizada para a Contratante, em meios eletrônicos e com
assinatura eletrônica válida, no prazo máximo de quinze dias, a contar da emissão da nota
de empenho.
Após a disponibilização da referida apólice, a Contratante terá o prazo de até quinze dias
para verificação da sua conformidade e posterior confirmação de validade.
Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, classe de
bônus, entre outros, a Contratada disporá de até quinze dias, a contar do recebimento do
pedido expresso pela Contratante.
A inclusão e/ou correções tratada no parágrafo anterior poderá também, a qualquer tempo,
ser realizada pela Contratante.
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.


Da Avaria

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.
Após procedimento de recuperação pela Contratante, durante a vigência do seguro, este
deverá submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme item Vistoria Prévia, será
desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a responsabilidade,
a partir da contratação, de acordo com objeto deste seguro.


Do Aviso de Sinistro

A Contratada deverá colocar à disposição da Contratante, vinte e quatro horas por dia
durante sete dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro.
A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com acessibilidade
em todo o território nacional.
Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a Contratada terá, no
máximo, cinco dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e
proceder à liberação do serviço a ser executado.
Havendo a necessidade de reboque, a Contratada deverá atender em um prazo máximo de
sessenta minutos, após o aviso de sinistro.


Dos Bônus

A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá observar
os bônus estabelecidos na tabela do subitem V do presente termo de referência.
A bonificação estabelecida na tabela do subitem V do presente termo de referência foi
obtida, por meio de consulta as atuais apólices, replicando-se o constante nas mesmas.


Do Endosso

Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice
poderão ser solicitadas pela Contratante e processadas pela seguradora, mediante endosso,
aplicando-se as regras constantes dos respectivos.
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 dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto
desta contratação, durante o período da vigência da apólice.

A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de quinze dias, a contar de pedido
expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
O pedido de endosso referente às secretarias estaduais, em qualquer tempo, poderá também
ser realizado pela Contratante.
Os veículos das secretarias estaduais que não fazem parte desta contratação, conforme
relação constante no subitem V do presente termo de referência, poderão ao longo da
vigência da apólice, serem inseridos obedecendo às normas de inclusão por endosso.


Da Franquia

A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir:
a. A franquia deverá ser equivalente a 3,5% (três e meio por cento) do valor da Tabela
FIPE vigente.
b. A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
c. Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e na apólice,
podendo ser ofertada, de acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, franquias
de valores menores.
d. Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros com
substituições unicamente de itens como parabrisas frontais, retrovisores, faróis e lanternas
não deverá exceder o limite máximo de R$ 100,00 (cem reais), não sendo cumulativas
com a franquia.
e. 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.
f. Havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais e
traseiros, troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de parabrisas, a Contratada não
cobrará franquia para esses serviços.
g. Em caso de sinistro, o valor referente à franquia deverá ser pago pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS, prioritariamente a concessionária/oficina que
promover o conserto do veículo; caso a concessionária/oficina não esteja com sua
documentação relativa ao Fisco, Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da
franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se responsabilizará pelo
repasse.
h. A oficina referenciada pela contratada (seguradora) deverá preferencialmente estar
sediada no Município de Suzanápolis – SP ou na região em uma distância percorrida não
superior a 100 (cem) quilômetros de distância da sede do município, e que atenda veículos
multimarcas e que ofereçam descontos de 20% (vinte por cento) na franquia contratada.


Salvados

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


Dos Sinistros

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:
a.
Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto,
incluindo os vidros.
b.
Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
c.
Raios e suas consequências.
d.
Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros.
e.
Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo.
f.
Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
g.
Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações,
inclusive quando guardado em subsolo.
h.
Em casos de que trata o “g”, 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.
i.
Granizo.
j.
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.
k.
Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores,
obedecendo ao disposto nos itens específicos.
l.
Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
m.
Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.
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 (guincho);
c.
Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; transporte das

pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo, sem limite de quilometragem (taxi);
d.
Carro reserva por quinze dias.


Da Vistoria Prévia

A licitante poderá, a seu critério, vistoriar os veículos a serem segurados até o último dia
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se
das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário
até o segundo dia útil anterior à data da abertura da sessão deste Pregão Presencial, junto
ao Setor de Transportes.


Regulação de Sinistro

Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no
prazo máximo de cinco dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir
sobre a cobertura.
Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da
seguradora, a Contratante 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
Contratante.
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 Contratante, não cabendo, pela
Contratada, quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço.
O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a
trinta dias do aviso de sinistro.
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 Contratante e/ou por terceiros na tentativa de evitar o
sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.


Da Indenização Integral

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


Do Questionário de Avaliação de Risco

Os veículos são conduzidos por servidores ou motoristas contratados, de acordo com suas
devidas categorias.
Os veículos permanecem recolhidos em estacionamento fechado e privativo.
Diante das informações fornecidas 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.


Da Inclusão e Substituição

Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículos, 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.
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.
A devolução deverá ser realizada mediante recolhimento em favor da Contratante de guia
emitida, devidamente quitada.
Caberá a Contratante, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado
previamente com, pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O
mesmo procedimento será adotado para efeito de substituição de veículos, ficando a

Contratada obrigada a aceitar a menor proposta apresentada, caso o seu orçamento não seja
o de menor valor.


Do perfil dos motoristas

Características individuais dos motoristas, como idade ou sexo, não devem ser
consideradas como condição delimitadora para efeitos de fixação do seguro a ser
contratado.
VII- DA FORMA DE PAGAMENTO
a. O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado pela Prefeitura em
quatro parcelas iguais, não cabendo a incidência de juros ou encargos decorrentes deste
parcelamento, mediante apresentação de notas fiscais/faturas.
b. Haverá retenção, nos termos dispostos na legislação vigente, com repasse dos
percentuais previstos, conforme legislação pertinente.
c. A contratada comprometer-se-á a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos
legais relativos ao INSS, PIS, FGTS etc.
d. A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s)
correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, devendo incluir também o número do
contrato.
e. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o
Município.
f. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
g. A nota fiscal devera ser entregue pessoalmente no setor de compras no endereço Av. 1º
de Maio, 456, no município de Suzanápolis/SP ou através do e-mail:
notas@suzanapolis.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Suzanápolis, 25 de novembro de 2021.

_________________________________
José Luiz Gava
Prefeito

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
À Prefeitura Municipal de Suzanápolis
Referente: PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2021 - PROCESSO N°. 075/2021
Proponente:_______________________________________________________________
CNPJ:_____________________Inscrição Estadual _______________________________
Endereço:________________________________________________________________
Cidade:________________________Estado:______________Fone:__________________
Responsável:______________________________________________________________
RG__________________________________CPF ________________________________
Objeto:
Contratação de empresa especializada para segurar a frota de veículos, conforme
descrito no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos do edital.
Item

Período

Un.

01

12
Meses

Serv.

Descrição
Contratação de empresa especializada para segurar a
frota de veículos, conforme descrito no Anexo I Termo de Referência e demais anexos do edital

Valor Total R$

Valor Total por Extenso: R$ ____.___,______ (______________________)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Data da proposta: ____de ______________________de 2021
____________________________________________
(Nome, Assinatura e Carimbo CNPJ – Pessoa Jurídica)

R$

ANEXO III
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA
MAGNA.
(NOME DA EMPRESA).........................................................................,
CNPJ ou CPF nº. ........................................, sediada ................. (endereço
completo)......................, declara a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7,
inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à
regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial n°.
027/2021, como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o
Município de Suzanápolis – SP.
..............................................., .. de ........ de 2021.
__________________________
Representante Legal da Firma

ANEXO IV
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
PROCESSO LICITATORIO N°. 075/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2021
DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA).........................................................................,
CNPJ ou CPF nº. ........................................, sediada ................. (endereço
completo)......................, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor
completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto
da licitação.

................- ....., ...... de ................. de 2021

__________________________________
Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

ANEXO V
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
PROCESSO LICITATORIO N°. 075/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2021
DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA).........................................................................,
CNPJ ou CPF nº. ........................................, sediada ................. (endereço
completo)......................, declaramos para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que
não haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com
a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
..............., ....... de ........ de 2021
__________________________
Representante Legal da Empresa

ANEXO VI
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
..............., ....... de ........ de 2021.
PROCESSO LICITATORIO N°. 075/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2021
TERMO DE RESPONSABILIDADE
A ________________________ (nome da empresa), vem através deste Termo
de Responsabilidade garantir a obrigação de segurar a frota de veículos, conforme descrito no
Anexo I - Termo de Referência e demais anexos do edital.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Atenciosamente,
__________________________________
Assinatura do Responsável Legal da Empresa

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _______________________,
portador (a) da Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/__ e de
CPF n° _________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4.2 do Edital do
Pregão Presencial n°. 027/2021 sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENOPORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/12006.
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo
4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(localidade) _______, de ____________de 2021.
__________________________
(Representante Legal)
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição
jurídica da empresa licitante.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROCESSO Nº. 075/2021
OBJETO:- Contratação de empresa especializada para segurar a frota de veículos,
conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos do edital.
A empresa ____________________________________________________, com sede na
_____________________________________________________________,
C.N.P.J.
n.º_________________________, telefone (______________ )
e-mail________________________@____________________,
em atendimento às
disposições do Edital de Pregão Presencial nº 027/2021, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital, em atendimento
ao Inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002.
Local,_______de __________________de 2021.
____________________________________________
(assinatura e nome do representante legal da empresa)

ANEXO IX – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROCESSO Nº. 075/2021
Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS-SP,
inscrito no CNPJ nº. 59.764.944/0001-88, localizado na Av. 1º de maio - nº. 456, centro,
nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor JOSE LUIZ GAVA, inscrito no CPF sob
o nº 617.834.208-04, portador do RG nº 11.403.595, brasileiro, casado, residente e
domiciliado também nesta cidade, designado simplesmente de PREFEITURA e de outro
lado a empresa ........................................, com sede ..........................., ........... – ............,
CEP: ................ – cidade de ................... (......), inscrita no CNPJ: ............................., e
Inscrição Estadual n°. ....................................., aqui também designada de
CONTRATADA,
representada(a)
neste
ato
pela(o)
__________________, Sr.(a)_____________________, RG:_______________, CPF:
______________, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, a saber
que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada para segurar a frota de veículos, conforme
descrito no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:
Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$ __.____,__
(____________________), a ser pago em quatro parcelas iguais, não cabendo a incidência
de juros ou encargos decorrentes deste parcelamento, nele se incluindo todas as despesas
acessórias, tais como despesas de locomoção, estadias e outras, bem como todas as
despesas tributárias incidentes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:
3.1. O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado pela Prefeitura em
quatro parcelas iguais, não cabendo a incidência de juros ou encargos decorrentes deste
parcelamento, mediante apresentação de notas fiscais/faturas.
3.2. Haverá retenção, nos termos dispostos na legislação vigente, com repasse dos
percentuais previstos, conforme legislação pertinente.
3.3. A contratada comprometer-se-á a efetuar, com rigorosa pontualidade, os recolhimentos
legais relativos ao INSS, PIS, FGTS etc.
3.4. A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s)
correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, devendo incluir também o número do
contrato.
3.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus
para o Município.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7. A nota fiscal devera ser entregue pessoalmente no setor de compras no endereço Av.
1º de Maio, 456, no município de Suzanápolis/SP ou através do e-mail:
notas@suzanapolis.sp.gov.br.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOPERÍODO DE EXECUÇÃO:
4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de até 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, ou seja, de __ de _________ de 202_ a ___ de _________ de 202_, podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.2. A apólice terá vigência de 12 (doze) meses, sempre iniciando a 0h00min do dia de sua
expedição.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Pregão Presencial n.°
0XX/2021, constituem obrigações da CONTRATADA:
5.1. Segurar os veículos pertencentes à frota do Município de Suzanápolis constantes na
relação do subitem V do Anexo I – Termo de Referencia do Edital de Licitação.
5.1.1. A vigência atual dos seguros da frota municipal expira às 0h00m do dia indicado na
tabela do subitem V do Anexo I – Termo de Referencia do Edital de Licitação.
5.2. Das especificações gerais da prestação de serviços:
5.2.1. Valor de mercado referenciado:
a) Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em 100%
(cem por cento) do valor divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br.
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.
c) 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 pelo município, independentemente da quilometragem rodada no
período.
d) Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro constante da
tabela de referência quando da liquidação do sinistro.
5.2.2. Da Apólice:
a) A emissão deverá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio eletrônico,
devendo entregá-las ao setor responsável no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
assinatura do contrato, não gerando custo para a Contratante. O mesmo prazo valerá para
emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, com placa de
veículo, classe de bônus, etc.
b) Deverá constar na apólice:
b.1) Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações.
b.2) Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos
de publicação.

b.3) Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso 100% (cem por
cento).
b.4) Prêmios discriminados por cobertura.
b.5) Limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes na tabela do
subitem V do presente termo de referência:
IDanos Materiais (DMT) - A garantia de reembolso, assumida pela
Seguradora, no tocante a reclamação de terceiros, decorrentes de danos às suas
propriedades, desde que a responsabilidade pelo evento seja assumida pelo
segurado ou sua culpa seja civilmente comprovada e encontre amparo securitário
nas condições do seguro contratado.
IIDanos Corporais (DC) - Tem por finalidade a garantia de reembolso (ou
indenização), assumida pela Seguradora, no tocante a reclamações por danos
causados à integridade física de terceiros. Classificam-se em: Invalidez Permanente
(IP); Morte (M); e Despesas Médico-hospitalares (DMH).
A cobertura de Danos Corporais responde pela parte da indenização que exceder o
limite das coberturas do Seguro Obrigatório DPVAT.
IIIDanos Morais (DMO) - Entende-se por dano moral aquele que, embora não
ocasione perda econômica, cause ofensa à personalidade desencadeando trauma
psíquico, trazendo como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à
profissão, ao respeito aos mortos, à psique, a saúde, ao nome, ao crédito, ao bemestar e à vida.
Esta cobertura garante o reembolso de despesas que o segurado for obrigado a fazer
com terceiros, em decorrência de risco coberto e pelas quais venha a ser
responsável civilmente, em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial,
autorizado de modo expresso pela Seguradora e dentro do limite máximo de
indenização estipulado na Cobertura de Dano Moral contratada.
c) Bônus, quando houver, observando o disposto no item Bônus, abaixo. Franquia
aplicável, observando o disposto no item Franquia, abaixo.
d) A apólice deverá ser disponibilizada para a Contratante, em meios eletrônicos e com
assinatura eletrônica válida, no prazo máximo de quinze dias, a contar da emissão da nota
de empenho.
e) Após a disponibilização da referida apólice, a Contratante terá o prazo de até quinze
dias para verificação da sua conformidade e posterior confirmação de validade.
f) Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, classe
de bônus, entre outros, a Contratada disporá de até quinze dias, a contar do recebimento do
pedido expresso pela Contratante.
g) A inclusão e/ou correções tratada no parágrafo anterior poderá também, a qualquer
tempo, ser realizada pela Contratante.
h) 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.
5.2.3. Da Avaria:
a) 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.
b) Após procedimento de recuperação pela Contratante, durante a vigência do seguro, este
deverá submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
c) Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.

d) Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme item Vistoria Prévia,
será desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a
responsabilidade, a partir da contratação, de acordo com objeto deste seguro.
5.2.4. Do Aviso de Sinistro:
a) A Contratada deverá colocar à disposição da Contratante, vinte e quatro horas por dia
durante sete dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro.
b) A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com
acessibilidade em todo o território nacional.
c) Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a Contratada terá, no
máximo, cinco dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e
proceder à liberação do serviço a ser executado.
d) Havendo a necessidade de reboque, a Contratada deverá atender em um prazo máximo
de sessenta minutos, após o aviso de sinistro.
5.2.5. Dos Bônus:
a) A contratada, independentemente de ser ou não a atual contratada das apólices vigentes,
deverá observar os bônus estabelecidos na tabela do subitem V do Anexo I - Termo de
Referência do Edital de Licitação.
b) A bonificação estabelecida na tabela do subitem V do Anexo I - Termo de Referência do
Edital de Licitação foi obtida, por meio de consulta as atuais apólices, replicando-se o
constante nas mesmas.
5.2.6. Do Endosso:
a) Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice
poderão ser solicitadas pela Contratante e processadas pela seguradora, mediante endosso,
aplicando-se as regras constantes dos respectivos.
b) 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 dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto
desta contratação, durante o período da vigência da apólice.
c) A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de quinze dias, a contar de
pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
d) O pedido de endosso referente às secretarias estaduais, em qualquer tempo, poderá
também ser realizado pela Contratante.
e) Os veículos das secretarias estaduais que não fazem parte desta contratação, conforme
relação constante no subitem V do presente termo de referência, poderão ao longo da
vigência da apólice, serem inseridos obedecendo às normas de inclusão por endosso.
5.2.7. Da Franquia:
a) A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir:
a.1) A franquia deverá ser equivalente a 3,5% (três e meio por cento) do valor da Tabela
FIPE vigente.
a.2) A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
a.3) Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e na apólice,
podendo ser ofertada, de acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, franquias
de valores menores.
a.4) Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros com
substituições unicamente de itens como parabrisas frontais, retrovisores, faróis e lanternas
não deverá exceder o limite máximo de R$ 100,00 (cem reais), não sendo cumulativas com
a franquia.

a.5) 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.
a.6) Havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais e
traseiros, troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de parabrisas, a Contratada não
cobrará franquia para esses serviços.
a.7) Em caso de sinistro, o valor referente a franquia deverá ser pago pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS, prioritariamente a concessionária/oficina que
promover o conserto do veículo; caso a concessionária/oficina não esteja com sua
documentação relativa ao Fisco, Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da
franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se responsabilizará pelo
repasse.
a.8) A oficina referenciada pela contratada (seguradora) deverá preferencialmente estar
sediada no Município de Suzanápolis – SP ou na região em uma distância percorrida não
superior a 100 (cem) quilômetros de distância da sede do município, e que atenda veículos
multimarcas e que ofereçam descontos de 20% (vinte por cento) na franquia contratada.
5.2.8. Salvados:
a) Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira
responsabilidade da seguradora.
b) É de inteira responsabilidade da Contratada, providenciar a transferência dos referidos
salvados e o devido encerramento de registro em nome da Contratada junto aos órgãos
pertinentes.
5.2.9. Dos Sinistros:
a) 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:
a.1) Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto,
incluindo os vidros.
a.2) Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
a.3) Raios e suas consequências.
a.4) Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma
isolada e eventual por terceiros.
a.5) Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo.
a.6) Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
a.7) Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações,
inclusive quando guardado em subsolo.
a.8) Em casos de que trata o “g”, 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.
a.9) Granizo.
a.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.
a.11) Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores, obedecendo
ao disposto nos itens específicos.
a.12) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
a.13) Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.

a.14) Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
I- Chaveiro;
II- Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou
elétrica, até a oficina autorizada pela Contratante sem limite de quilometragem
(guincho);
III- Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo segurado; transporte das
pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo, sem limite de quilometragem (taxi);
Carro reserva por quinze dias.
5.2.10. Regulação de Sinistro:
a) Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias
no prazo máximo de cinco dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e
concluir sobre a cobertura.
b) Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da
seguradora, a Contratante poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a
seguradora arcar com o ônus da execução integralmente.
c) Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério da
Contratante.
d) Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será
automática sem cobrança de prêmio adicional.
e) Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para
execução do serviço ficará totalmente a cargo da Contratante, não cabendo, pela
Contratada, quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço.
f) O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a
trinta dias do aviso de sinistro.
g) 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.
5.2.11. Da Indenização:
a) Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão,
obrigatoriamente, por conta da seguradora.
b) 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.
c) 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 Contratante e/ou por terceiros na tentativa de evitar o
sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
5.2.12. Da Indenização Integral:
a) 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.
b) Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor referenciado,
valores concernentes a avarias previamente constatadas.
c) 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.
5.2.13. Do Questionário de Avaliação de Risco:
a) Os veículos são conduzidos por servidores ou motoristas contratados, de acordo com
suas devidas categorias.

b) Os veículos permanecem recolhidos em estacionamento fechado e privativo.
c) Diante das informações fornecidas 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.
5.2.14. Da Inclusão e Substituição:
a) Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículos, 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.
b) 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.
c) A devolução deverá ser realizada mediante recolhimento em favor da Contratante de
guia emitida, devidamente quitada.
d) Caberá a Contratante, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado
previamente com, pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O
mesmo procedimento será adotado para efeito de substituição de veículos, ficando a
Contratada obrigada a aceitar a menor proposta apresentada, caso o seu orçamento não seja
o de menor valor.
5.2.15. Do perfil dos motoristas:
a) Características individuais dos motoristas, como idade ou sexo, não devem ser
consideradas como condição delimitadora para efeitos de fixação do seguro a ser
contratado.
5.3. A fiscalização e coordenação dos serviços a serem prestados por parte da
CONTRATADA ficará a cargo do Sr. Ricardo de Brito Moreira, Responsável pelo Setor
de Compras.
5.4. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto
contratado, sem prévia anuência do Município.
5.5. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos, e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a
Contratante. Todo e qualquer débito trabalhista que advenha da prestação dos serviços será
de responsabilidade da CONTRATADA. Também será de única, exclusiva e inteira
responsabilidade da CONTRATADA, o quadro de funcionários necessários para a
efetivação dos serviços contratados.
5.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos seus
prepostos ou a terceiros durante a execução do objeto contratado, em razão de ação ou
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
5.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas.
5.8. Empregar boa técnica na execução dos serviços.
5.9. Corrigir e/ou refazer os serviços, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da
Contratante, caso os mesmos não atendam às solicitações designadas por parte do
Responsável pelo Setor de Compras desta municipalidade, o Sr. Ricardo de Brito Moreira.
5.10. A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto
do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos
que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de

suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a
terceiros.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações do Município.
6.1. Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os
padrões estabelecidos.
6.2. Exercer a fiscalização do Contrato e coordenação dos serviços sobre responsabilidade
do Sr. Ricardo de Brito Moreira, Responsável pelo Setor de Compras.
6.2.1 A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução
do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
6.3. Conferir a execução do objeto deste contrato, consoante às disposições estabelecidas.
6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada na cláusula terceira.
6.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS:
Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte
integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO:
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) de acordo
com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
Operar-se-à rescisão contratual administrativa, amigável e ou judicialmente, nos termos do
Artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, constituindo motivos para rescisão
aqueles elencados no Artigo 78 da referida Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:
O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a
CONTRATADA às penalidades previstas na Lei n. 8.666/1993 e legislação complementar.
11.1 A falta injustificada das suas obrigações contratuais poderá o município aplicar multa
de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor contratual por dia de ausência de suas obrigações,
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual,
aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no item 11.2.
11.2. Pela rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo
descumprimento de normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o
Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta
corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor contratado.
11.3. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7 da Lei
Federal n 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

11.4. O Município de Suzanápolis – SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento
que for devido, para compensação das multas aplicadas.
11.5. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
rescisão do contrato.
11.6. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a
esta multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
11.7. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do
pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados
administrativa ou judicialmente após a notificação.
11.8. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
11.9. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas
e danos.
11.10. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do
atendimento das condições de habilitação e do Termo de Responsabilidade de Entrega do
objeto licitado ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Municipal local, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em Edital e das demais cominações legais, asseguradas o direito à prévia e
ampla defesa, se:
Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;
c) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal.
11.12. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação
correrão por conta das fichas:
02 – PODER EXECUTIVO
020101 – GESTÃO DE POLITICAS GOVERNAMENTAIS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
04.122.0015.2010.0000 – Subsidios - GAB
Ficha n.º 19
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL

12.361.0021.2031.0000. – Manut. Ensino Fundamental
Ficha n.º 70
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.361.0021.2045.0000. – Manut transporte de Alunos
Ficha n.º 86
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.362.0022.2075.0000. – Transporte de Alunos- E. Médio
Ficha n.º 103
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.364.0023.2101.0000. – Transp. Ensino Superior
Ficha n.º 111
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0024.2105.0000. – Manut. Ensino Infantil e Creches
Ficha n.º 124
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0024.2115.0000. – Transporte de Alunos – Ensino infantil
Ficha n.º 129
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
12.365.0026.2108.0000 – Transporte de Alunos
Ficha n.º 142
020301 – CORPO ADMINISTRATIVO.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.301.0036.2180.0000. – Atenção Básica
Ficha n.º 188
020302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.302.0040.2230.0000. – Média e Alta Complexidade Ambulatorial
Ficha n.º 211
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL. E EDUC. INFANTIL.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
10.304.0039.2220.0000 - Vigilância Sanitária
Ficha n.º 227
020401 – DEPART. DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
08.244.0045.2239.0000. – Gestão – Secr. Assistência Social
Ficha n.º 244
020403 – F. MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
08.243.0048.2260.0000 – Gestão F. Munic. Criança e Adolescente.
Ficha n.º 265
020801 – SUPORTE TÉCNICO – AGRIC. E ABAST. - DEAGR.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
20.605.0057.2280.0000 – Suporte Técnico – Abastecimento - DEAGR
Ficha n.º 328
020903 – SETOR DE CONSER. DE VIAS E LOUGR. PUBLICOS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
15.452.0061.2286.0000 – Conser. de Prédio. Vias e Lograd. Publicas
Ficha n.º 356
020903 – SETOR DE CONSERV. DE VIAS E LOUGR. PUBLICOS
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
15.452.0061.2293.0000 – Coleta e Dispos. Final – Lixo Domiciliar
Ficha n.º 363
020906 – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
17.512.0065.2298.0000 – Coleta Tratamento de Esgoto Urbano
Ficha n.º 389
020907 – SERV. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM.
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
20.782.0067.2310.0000 – Manuten – Estradas de Rodagem
Ficha n.º 395
E dotações que vierem a ser substituídas no exercício seguinte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:
Caso haja prorrogação do contrato, poderá ser reajustado anualmente com base no índice
do IPCA ou outro equivalente.
14.1. O preço total fixado na clausula segunda deste Contrato, somente poderão ser
reajustados a cada 12 (doze) meses, considerado como data base, a data da assinatura do
mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO CONTRATUAL:
As partes elegem o Foro desta Comarca de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO,
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis (SP), ____ de _________ de 2021.
__________________________
Município de Suzanápolis

_________________________
Empresa Contratada

Testemunhas:
1-

__________________________

2-__________________________

ANEXO X – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: Contratação de empresa especializada para segurar a frota de veículos,
conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e demais anexos do edital.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral”
anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: JOSE LUIZ GAVA
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: JOSÉ LUIZ GAVA
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço
eletrônico.
______________________________________

ANEXO XI – RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS
(INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS)
Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a
V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta
ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados
necessários para a elaboração do contrato e ordem de pagamento.
RAZÃO SOCIAL: ....................................................................................................
ENDEREÇO COM CEP: .........................................................................................
CNPJ:................................ INSCRIÇÃO ESTADUAL: .............................................
TELEFONE COM DDD:................................................................
CELULAR COM DDD:................................................................
* PESSOA QUE ASSINARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL
NOME: ..........................................................................................................................
TELEFONE COM DDD:................................................................
CARGO QUE OCUPA:................................................................
DATA DE NASCIMENTO:................................................................
ENDEREÇO RESIDENCIAL
COMPLETO:.....................................................................................................
RG:................................................................
CPF:................................................................
EMAIL INSTITUCIONAL :................................................................
EMAIL PESSOAL :................................................................
PARA EFEITO DE PAGAMENTO:
BANCO:
C/C Nº.:
AGENCIA Nº.:
CIDADE:
OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA)
DENTRO DO ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO
APRESENTAÇÃO
NÃO
IMPLICARÁ
NA
INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE

