PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2022
EDITAL DE PREGÃO N. 28/2022
(Corrigido pela Errata 001)
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, SC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, representada
neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, torna público para conhecimento dos interessados que,
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, nº 093/2020, aplicando-se
subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará PREGÃO
ELETRÔNICO, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de
seguro para veículos e imóveis, a qual será processada e julgada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados nos autos do
processo em epígrafe, cuja proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados:
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: até o dia 12 de agosto de 2022
HORÁRIO LIMITE: até as 08h00.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: dia 12 de agosto de 2022
HORÁRIO: 08h15min.
1. DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO
1.1. DO OBJETO
1.1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de seguros para veículos e imóveis pertencentes ao patrimônio público
municipal, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.
1.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO
1.2.1. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser cotados e fornecidos em conformidade com as especificações constantes no Termo
de Referência, Anexo I do presente Edital.
1.2.2. A proponente vencedora deverá buscar o fiel cumprimento das obrigações assumidas decorrentes do presente edital, bem como,
obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e
regularidade.
1.2.3. A contratada deverá realizar a vistoria dos veículos sinistrados (quando necessário), tanto de terceiros como próprios da
contratante, em até 48 horas após a comunicação do aviso do sinistro e deverá liberar os reparos junto a Oficina em até 96 horas
após a vistoria, salvo motivo devidamente justificado, formalmente, e aceito pela contratada.
1.2.4. O prazo máximo para a execução dos serviços será de 10 (dez) dias, para reparos simples e 30 (trinta) dias para os casos mais
complexos contados a partir da comunicação do sinistro pela Contratante, tanto para o segurado como para terceiros, salvo
motivo devidamente justificado formalmente e aceito pela contratante.
1.2.5. O prazo máximo para indenizações pela Contratada não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do
último documento referente ao sinistro pela contratante ao contratado, salvo motivo devidamente justificado formalmente.
1.2.6. A contratada deverá aceitar os aditivos de acréscimo para inclusão de novos veículos ou novos imóveis que forem adquiridos
pelo Município, devendo obrigatoriamente praticar proporcionalmente os mesmos valores atribuídos as apólices dos veículos e
imóveis já contratados através desse processo licitatório.
1.2.7. A contratada deverá aceitar os aditivos de supressão com redução ou exclusão de veículos e imóveis a serem baixados ou
cancelamentos de apólices devendo restituir a contratante na proporção do período cancelado.
1.2.8. As apólices deverão ser emitidas em nome das entidades contratantes, conforme constante no anexo I.
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2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver
devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.2. Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.
2.2.1. Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam
temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Água Doce ou quaisquer de seus
órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93).
2.2.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art.
9º, III, da Lei 8.666/93, observadas também, as vedações dos artigos 64, 65 e 66 da Lei Orgânica do Município.
2.3. Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais
2.3.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais que quiserem participar deste certame
usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.
2.3.2. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão declarar, sob as penas da Lei, que
se enquadram nas hipóteses do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de
envio das propostas.
2.3.3. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do
licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não
registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu
enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
2.3.4. A condição de Microempreendedor Individual deverá ser comprovada mediante apresentação do Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual.
2.3.5. A Certidão ou Certificado deverão estar atualizados, ou seja, emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada
para a abertura da presente Licitação.
2.3.6. Todo benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006 aplicável à microempresa estende-se ao MEI, conforme determina o §
2° do art. 18-E.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para participar do presente pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema
eletrônico.
3.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Água Doce, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA
PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
2

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
4.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
4.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá
após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.7. Ocorrendo adendos, erratas e/ou republicações do edital, que acarretem na alteração de data de abertura do certame, cabe as
licitantes interessadas a atualização da documentação de habilitação e proposta de preços já cadastrada, caso julgar necessário.
5.

DA PROPOSTA

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento
da documentação de habilitação e da proposta de preços, contendo valor unitário e valor total de cada item, e demais
informações necessárias, até o horário previsto no preambulo deste Edital.
5.2. A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
5.3. Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas no Anexo I deste Edital.
5.4. Para a proposta apresentada será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração
expressa.
5.5. A proponente vencedora fica submetida aos prazos especificados no presente Edital, independentemente de declaração expressa.
5.6. No preço cotado já deverão estar incluídos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas,
seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, diárias, hospedagem, alimentação, fretes e quaisquer outros que incidam
sobre a contratação ou decorrentes da mesma.
5.7. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais.
5.8. O Pregoeiro considerará como formais erros que não impliquem em nulidade do procedimento.
5.9. Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as propostas que não atenderem as
exigências deste Edital.
5.10. Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o Município, poderão ser considerados pelo Pregoeiro, como
meramente formais, cabendo a este agir em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
5.11. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições
estipuladas neste Edital e seus anexos.
6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. A Documentação de Habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos documentos abaixo, em formato
PDF legível, os quais devem ser encaminhados conjuntamente à proposta:
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6.1.1. Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ, atualizado.
6.1.2. Cópia do ato constitutivo ou do contrato social (acompanhado de com todas as alterações ou consolidado).
6.1.3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.
6.1.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada
a empresa.
6.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está
sediada a empresa.
6.1.6. Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
6.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 (art. 29, V, da Lei 8.666/93
alterada).
6.1.8. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias.
6.1.8.1. Em se tratando do Poder Judiciário de Santa Catarina, a Certidão deverá ser emitida tanto no sistema e-Proc (atual),
quanto no e-SAJ (antigo).
6.1.8.2. No caso de comarca com mais de um Cartório Distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos
distribuidores.
6.1.9.

Carta de apresentação em conformidade com o modelo do Anexo II deste Edital.

6.1.10.

Comprovação de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos
termos do subitem 2.3 deste Edital.

6.1.11.

Qualificação técnica

a)

Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão
para o desempenho da atividade compatível e pertinente com o objeto da presente licitação.

b)

Certidão ou Declaração de Registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

6.2. A proponente deverá declarar, clicando no local apropriado do sistema:
6.2.1. Declaração de que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as
informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, dando concordância a todas as condições
desta Licitação de Pregão Presencial, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará os
serviços objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.
6.2.2. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
6.2.3. Declaração de que não existe em seu quadro de pessoal, Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93).
6.2.4. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
6.2.5. Declaração conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de
dezesseis anos.
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6.3. A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela internet.
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de duas horas,
sob pena de inabilitação
6.5. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa)
dias, a contar da emissão dos mesmos.
6.6. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar
nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, observando-se o disposto no subitem 7.11.7 e seguintes do presente Edital.
6.7. Conforme Lei nº 13.726/2018, fica dispensada a autenticação de cópias dos documentos apresentados. Em caso dúvida quanto à
autenticidade ou previsão legal, poderá ser exigido o documento original ou cópia autenticada. Faculta-se ao Pregoeiro a diligência
para comprovação da autenticidade dos documentos apresentados
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da
melhor proposta.
7.2. O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico, no sítio informado no preâmbulo deste edital.
7.3. Aberta a etapa competitiva, a licitante deverá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informada do recebimento.
7.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando-se o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante que não
poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos outros participantes que não poderá ser inferior a 3 segundos e
as demais regras de aceitação dos lances.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema eletrônico.
7.6. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do seu detentor.
7.7. A disputa de lances se dará no modo ABERTO, nos termos dos artigos 30 e 31 do Decreto Municipal nº 093/2020.
7.8. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e
permanecer acessível aos proponentes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a
desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.9. Após a etapa de envio de lances, conforme o caso, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45,
da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/993, se não
houver proponente que atenda à primeira hipótese.
7.10.
7.10.1.
7.11.
7.11.1.

Os critérios de desempate serão aplicados, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
Da preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.
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7.11.2.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedores Individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

7.11.3.

No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:
a. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
b. Não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual na forma
da alínea “a” do subitem 7.11.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 7.11.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.2 deste Edital, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que, primeiro, poderá apresentar melhor oferta.

7.11.4.

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “a” do subitem 7.11.3, o objeto licitado será adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.

7.11.5.

A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificado será convocada, via
chat, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.

7.11.6.

O disposto no subitem 7.11.3 e suas alíneas somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual. Nesse caso o desempate entre duas ou mais
propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.

7.11.7.

A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar
nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

7.11.7.1.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

7.11.7.2.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.11.7.1, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.11.8.

7.12.

A empresa que não comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
conforme o disposto nos subitens 2.4 e 6.1.11, será desclassificada dos itens em que tenha usufruído dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o sistema informará, via chat, a proponente vencedora do item, o valor
unitário e a marca cotada.

7.12.1.

O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e poderá, caso entenda necessário, encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada
a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

7.12.2.

Em seguida será aberta a fase de negociação, onde a(s) proponente(s) vencedoras deverá(ão) encaminhar no prazo
estipulado (de no mínimo 2 horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta final
readequada, constando os itens vencidos e seus respectivos valores finais, datada e assinada pelo responsável.

7.13.
7.13.1.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, ou de negociação, o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, verificará
a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
Nesta etapa serão verificados eventuais impedimentos de licitar e contratar, da licitante vencedora, mediante consulta ao
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Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0.
7.14.

As proponentes serão informadas exclusivamente pelo sistema eletrônico sobre a habilitação ou inabilitação das vencedoras.

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. No final da sessão, será concedido prazo de, no mínimo, 30 minutos para o licitante que quiser recorrer, manifestar motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2. A ausência de manifestação no prazo e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto
do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3. As razões do recurso e as eventuais contrarrazões deverão ser interpostos pelo campo apropriado do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, somente sendo aceitos aqueles entregues em outros modos em caso excepcional.
8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
competente.
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame
ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
8.6. A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.2.

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Cabe ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes:
Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
Fiscalizar a execução do objeto.
Efetuar o pagamento a proponente vencedora de acordo com o estipulado neste Edital.
Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para que a proponente vencedora proceda à efetiva entrega
do objeto.
Cabe à Proponente Vencedora:

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Veículos: O seguro deverá cobrir os riscos advindos da circulação do veículo segurado, as despesas necessárias ao salvamento e
transporte do veículo até oficina autorizada/credenciada, e as indenizações ou serviços correspondentes a cada uma das coberturas,
em todo o território nacional:
a) Roubo ou furto total, 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) Granizo.
i) Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder de terceiros, excluídas,
neste caso, indenização por danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
j) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
k) Cobertura para vidros, lanternas, retrovisores e faróis.
l) Assistência 24 horas, sem limite de quilometragem.
9.2. Imóveis – Prédios Públicos
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A cobertura dos imóveis será total devendo garantir o ressarcimento dos eventuais danos:
a) Incêndio/raio/explosão;
b) Alagamento;
c) Desmoronamento,
d) Rupturas de tanques e vazamentos;
e) Vendaval/fumaça e queda de aeronave;
f) Danos elétricos;
g) Roubos de máquinas, móveis e utensílios;
h) Quebra de vidros e anúncios luminosos;
10.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.

Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.

10.2.

O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por
dia de atraso, por item, até o limite de 20% (vinte por cento) do total registrado.

10.2.1.

A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

11. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO
11.1.

Após a emissão do(s) contrato(s) ou nota(s) de empenho, o(s) fornecedor(es) será(ão) convocado(s) para, no prazo de 10 (dez)
dias, assiná-lo(s), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 10 deste edital.

11.2.

No ato de formalização do contrato, deverá o fornecedor indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual o
Município poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras comunicações.

11.3.

O contrato decorrente desta licitação terá prazo de vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo, por
interesse da administração, ser prorrogado por meio de termo aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

11.4.

Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, o fornecedor subsequente, na ordem de classificação, será
notificado para nova Sessão Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço
melhor.

12. DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1.

O contrato oriundo desde Processo Licitatório será administrado por representante da Secretaria Municipal de Administração e
Fazenda.

12.2.

O acompanhamento e fiscalização do fornecimento do equipamento consistem na verificação da conformidade do fornecimento
e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, que serão exercidos por um
representante da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, especialmente designado na forma do art. 67 da Lei nº
8.666/93.

12.3.

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com o fornecimento do equipamento serão
registradas pelo representante da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, constituindo tais registro, documentos legais.

12.4.

A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1.

O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da
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licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do
disposto na Cláusula Nona.
13.2.
a)

O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93:
Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos seguintes casos:
I.
II.
III.

o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste Edital;
a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação
assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do
material, assim como as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n.
8.666/93;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a
execução deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.
b)

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração;

c)

Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

13.3.

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

13.4.

Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL, DO REAJUSTE E DA REVISÃO.
14.1.

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, contados do recebimento das apólices, importando os valores conforme a
proposta apresentada, por item fornecido, de acordo com o quantitativo efetivamente entregue.

14.1.1. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, cujos dados (banco, agência, nº da conta), deverão ser
informados pela proponente na carta de apresentação.
14.2.

A Nota Fiscal, boletos ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da entidade contratante, e ter a mesma
Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do
processo licitatório.

14.2.1. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do
ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.
14.3.

Os preços não serão reajustados.

15. DO VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1.

O valor total estimado para esta contratação é de R$ 321.473,86 (TREZENTOS E VINTE UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA
E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

15.2.

As despesas provenientes da execução deste edital correção por conta de recurso proveniente de emenda impositiva especial e
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recursos próprios do município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
02.001 – GABINETE DO PREFEITO / GABINETE DO PREFEITO E VICE
2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice
3 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
03.001 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA / DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS
2.005 – Manutenção da Secretaria de Adm. Fazenda e Deptos.
20 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
04.001 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / DEPTO. DE AGRICULTURA
2.011 – Manutenção da Secretaria de Agricultura
51 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
05.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES / DEPTO. DE ENSINO
2.019 – Manutenção Transporte Escolar
69 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.017 – Manutenção do Departamento de Ensino
65 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
05.002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES / DEPTO. DE ENSINO INFANTIL
2.022 – Manutenção da Educação Infantil – Creche
84 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
08.001 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DEPTO. DE TRANSPORTES
2.046 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
114 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
08.004 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DEPTO. DE URBANSIMO
2.039 – Manutenção do Departamento de Urbanismo
135 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
16.001 – COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL / COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
2.053 – Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil
3 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
2.059 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
6 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.060 – Manutenção dos Programas Estaduais e Federais
9 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.061 – Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/SC
11 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.063 – Manutenção e ampliação das ações de Vigilância Sanitária
14 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.073 – Manutenção dos Programas de Vigilância Sanitária
16 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA DOCE
10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.049 – Manutenção Assistência Social Municipal
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5 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
2.086 – Proteção Social a Crianças e Adolescentes
16 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
16. DAS DISPOSIÇÕS GERAIS
16.1.

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2.

A autoridade competente poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

16.3.

Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes. Após este prazo a comunicação que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaria, não terá
efeito de recurso.

16.4.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93
atualizada, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, e Decreto Municipal nº 093/2020.

16.5.

No interesse do Município de Água Doce, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser
adiada a abertura da licitação ou alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93,
atualizada.

16.6.

Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Administração Municipal não serão consideradas como
motivos para impugnações.

16.7.

Integram o presente Edital:
Anexo I - Especificações do Objeto / Valor unitário máximo.
Anexo II – Modelo de carta de apresentação.
Anexo III – Minuta do Contrato

16.8.

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de documento formal e endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura
de Água Doce.

16.8.1.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório,
será designada nova data para a realização do certame.

16.8.2.

Os pedidos de esclarecimentos preferencialmente deverão ser encaminhados pelo campo apropriado do site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

16.9.

Contatos preliminares relativos a este procedimento poderão ser feitos pelos telefones (49) 3524-0000 / 3524-0122 ou e-mail
prefeitura@aguadoce.com.br.

16.10. Para dirimir questões decorrentes do presente processo fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), por mais privilegiado
que outro possa ser.
Água Doce, SC, 13 de abril de 2022
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Visto pela Assessoria Jurídica
RENATO RODRIGO DUTRA
OAB/SC n. 41.169
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2022
EDITAL DE PREGÃO N. 28/2022
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / VALOR UNITÁRIO MÁXIMO / TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 1 – VEÍCULOS – SEGURO TOTAL
PREFEITURA – CNPJ 82.939.398/0001-90
ITEM

01

02

03

04

05

06

DESCRIÇÃO
SEGURO TOTAL – Marcopolo Minibus Volare A8 Escolar 4X2 -1 porta, 2004, 24
passageiros, placa MEP 9312, chassi 93PB04B2M4C012684, casco 100% FIPE
Franquia reduzida:
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Iveco City Class 70C17 30P, 2012/2013, 30 passageiros, placa MKV
7606, chassi 93ZL6BC01D8442907, casco R$ 164.239,00
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Kombi Escolar 1.4 8V Total Flex 4 portas, 2013, placa MLF 1842
chassi 9BWMF07X0DP019878, casco 100% FIPE
Franquia Reduzida:
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Renault Master Jaedi Tur, 2014/2015, 20 passageiros, placa OKH
0809, chassi 93YMAF4LCFJ679119, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Kombi Escolar, 2011/2012, 15 passageiros, placa MJO 5921,
chassi 9BWMF07X0CP016087, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Citroen Jumper Mini Bus JTD, 2015/2016, 20 passageiros, placa QID
7742, chassi 935ZCWMMCG, casco 100% FIPE
Franquia reduzida:
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre

QTDE

VALOR MÁXIMO

1

R$ 5.317,54

1

R$ 8.177,63

1

R$ 3.868,89

1

R$ 6.240,73

1

R$ 3.753,21

1

R$ 5.794,04

12

07

08

09

10

11

12

13

Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Onibus 15.190 EOD e HD ORE, 2012/2013, 48 passageiros, placa
MLF 3047, chassi 9532EB2W5DR310085, casco R$ 204.200,00
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Onibus 15.190 OED Escolar, 2010/2011, 59 passageiros, placa
MIU 8581, Chassi 9532882W8BR119006, casco R$ 192.900,00
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Neo Bus, diesel, placa QJQ-4749, 2018/2019, chassi
9532M5290KR919866, casco compreensivo (LMI 189.000,00)
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Mercedes Benz OF 1519, diesel, placa QIO-7333, 2017/2017, chassi
9BM384069HB060429, casco compreensivo (LMI 242.100,00)
Franquia: R$ 18.900,00;
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Renault/ Master FF, diesel, placa QJV 2986, chassi
93YMAFEXCKJ604063 casco compreensivo (LMI 151.000,00)
Franquia: R$ 15.100,00;
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
PP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Mercedes Benz Sprinter 516 VAN E.L.T.A., 2019/2020, 18 Lugares,
placa RAH6J83, 2.2 diesel, chassi 8AC907855LE180888, casco compreensivo (LMI
204.000,00) Franquia: R$ 24.684,00;
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Renault Oroch Dynamique 1.6, 2019/2020, 5 Lugares, Placa QTM
8017, chassi 93Y9SR3H5LJ048983, casco compreensivo (LMI 100%)
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 9.536,70

1

R$ 9.195,72

1

R$ 9.264,12

1

R$ 10.998,63

1

R$ 7.485,96

1

R$ 9.142,09

1

R$ 4.681,50
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SEGURO TOTAL – Sprinter A3 – Mercedes Bens, 2019/2020, 18 passageiros, placa RDY
3169, Chassi 8AC907855LE180612
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Kombi Escolar 1.4 8V Total Flex 4 portas, 2009, 15 passageiros,
placa MHD 3153, chassi 9BWMF07X59P022735, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Fiat Uno Mille Celebration 1.0 4P Flex, 2010, 5 passageiros, placa
MHU 5925, chassi 9BD15822AA6449858, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Volkswagem, 1984, 3 passageiros, placa MAQ 0397, Chassi
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Mercedes Bens, 3 passageiros, Placa MDT 0260, 1995, Chassi
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – VW Kombi, Lotação 1.4 8V Total Flex 4 portas, 12 passageiros, Placa
MGP 0209, 2008/2009, Chassi 9BWMF07X49P018739
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Fiat Strada CE Working, 2011/2012, 2 passageiros, placa MLN 2849,
chassi 9BD27855MC7488420, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Clio - Renault, 2016, 5 passageiros, placa QIK 1856, chassi
8ª1BB8215GL479780, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00

1

R$ 9.336,22

1

R$ 3.127,48

1

R$ 2.170,64

1

R$ 2.086,08

1

R$ 3.964,19

1

R$ 3.330,38

1

R$ 2.719,82

1

R$ 2.293,64
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23

24

25

26

Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Escavadeira Hidráulica sobre esteira Komatsu PC130-8, ano 2014, 1
passageiro, chassi KMTPC202VEBB10261, casco R$ 317.000,00
Franquia 10% com mínimo 1% do limite máximo de indenização
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
SEGURO TOTAL – Fiat Linea Essence 1.8, 2014/2015, 5 passageiros, placa MLS 6087,
chassi 9BD1105BDF1570321, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Ford Novo Focus SE 2.0, flex, placa QIT-4283, 2018/2018, chassi
8AFSZZFFCJJ076974, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre, Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Fiat Strada Fire Flex, 2006/2007, 2 passageiros, placa MGJ 8132,
chassi 9BD27801A72509687, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Gol Trendline 1.0 12V, total flex, placa QIN-1838, chassi
9BWAG45U0JT046212, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre, Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 13.494,11

1

R$ 2.511,98

1

R$ 3.552,21

1

R$ 2.449,24

1

R$ 2.652,91

1

R$ 3.802,91

1

R$ 3.802,91

SAÚDE – 11.430.533/0001-20
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28

SEGURO TOTAL – Gol TL MCV Volkswagen, 2017/2018, 5 passageiros, placa QIN 1778,
Chassi 9BWAG45U6JT049440
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Gol TL MCV - Volkswagen, 2017/2018, 5 passageiros, placa QIN 0308,
Chassi 9BWAG45U3JP46505
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
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31
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33

34
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Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Gol TL MCV - Volkswagen, 2017/2018, 5 passageiros, placa QIV 5199,
Chassi 9BWAG45U1JT081602
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Gol TL MCV - Volkswagen, 2017/2018, 5 passageiros, placa QIN 1748,
Chassi 9BWAG45U3JT054465
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Kwid Zen 10 MT - Renault, 2019/2020, 5 passageiros, placa QTK 4796,
Chassi 93YRBB007LJ992200
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Spin 1.8L MT LTZ – Chevrolet – 2016/2017, 7 passageiros, placa QIG
7760, Chassi 9BGJC7520HB166888
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Spin 1.8L MT LTZ – Chevrolet – 2016/2017, 7 passageiros, placa QIG
6870, Chassi 9BGJC7520HB153770
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Spin 1.8L MT LTZ – Chevrolet – 2018/2019, 7 passageiros, placa QIY
7270, Chassi 9BGJC7520KB154273
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Fiat Toro Freedom AT9 D4 – Fiat – 2020, 5 passageiros, placa
RDX4B53, Chassi 98822616CLKD22985
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 3.802,91

1

R$ 3.802,91

1

R$2.668,62

1

R$ 3.516,61

1

R$ 3.516,61

1

R$ 3.985,33

1

R$ 6.209,07
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37
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40

SEGURO TOTAL – Renault Master Aktech Amb, 2011/2012, 7 passageiros, placa MKF
7292, chassi 93YADCUH6CJ163339, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Renault Oroch Expression, 2015/2016, 5 passageiros, placa QHF 4869,
chassi 93Y9SROF5GJ989408, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Chevrolet Spin LTZ 1.8 8V EconoFlex, 2015/2016, 7 passageiros, placa
QHL 8990, chassi 9BGJC75E0GB119562, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Sprinter 415 Furgão Longo T.A. 2.2 Diesel, Mercedes-Benz,
placa RLG 9I03, chassi 8AC907643NE197611
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Chevrolet Novo Classic Sedan LS 1.0, 2013/2014, 5 passageiros, placa
MLU 8856, chassi 9BGSU19F0EB193740, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,000
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 5.524,30

1

R$ 4.147,23

1

R$ 3.449,34

1

R$ 8.178,23

1

R$ 2.217,90

1

R$ 3.014,05

1

R$ 2.770,62

ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ 13.612.607/0001-74
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42

SEGURO TOTAL – Fiat Siena 1.4, 2021/2021,placa REI5G68, 5 Lugares, chassi
9BD19710HM3393161, casco compreensivo (LMI 100%)
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 150.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00;
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Ford KA SE 1.5, flex, placa QIT-2235, 2018/2018, chassi
9BFZH54JXJ8159794, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00;
Danos Corporais: R$ 200.000,00;
Danos Morais: R$ 30.000,00;
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre,
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
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SEGURO TOTAL – GM Spin 1.8 MT LT, 2014, 5 passageiros, placa QHD 5684, Chassi,
9BGJB75Z0EB275188, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 3.054,81

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – BOMBEIROS – CNPJ 15.587.945/0001-29
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45

46

47

48

SEGURO TOTAL – Ford Transit TCA Amb,, 2010/2011,7 passageiros, placa MHV 9272,
chassi WF0XXXTAFBTA69298, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO CONTRA TERCEIROS – Volvo Vm 270 4x2R, 2012/2013, 3 passageiros, placa
MFU 2442, chassi 93KPOR1ABDE137966, casco RCF
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Band BJ 50 LV, Toyota, 1994/1995, placa AFA 8943, Chassi
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – Clio exp 1016VH – Renault, 2016/2016, QHS 8284, Chassi
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
SEGURO TOTAL – MB 415 Sprinter REV Amb, 2019/2019, placa RAG 5366 Chassi
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1

R$ 5.465,78

1

R$ 2.303,60

1

R$ 3.401,69

1

R$ 2.325,01

1

R$ 8.034,65

18

LOTE 2 – VEÍCULOS – SEGURO TOTAL + RCO
Item

Descrição

Qtde

Valor Máximo

PREFEITURA – CNPJ 82.939.398/0001-90

49

50

51

SEGURO TOTAL – Marcopolo Volare VBL Escolar, 2011/2012, 39 passageiros, placa MIS
1247, chassi 93PB42G3PCC039248, casco 100% FIPE
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 3.079.608,00
SEGURO TOTAL – Renault Master Furgão L2H2 2015/2016, 20 passageiros, placa QID
7862, chassi 93YMAF40CGJ123281, casco 100% FIPE
Franquia reduzida:
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 1.539.804,00
SEGURO TOTAL – Neobus 15.190 – VW Ônibus, 2021/2022, 60 passageiros, placa
RLP3A30, Chassi 953282W4NR044303
Franquia reduzida
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 3.079.608,00

1

R$ 9.031,55

1

R$ 6.557,81

1

R$ 9.195,72

1

R$ 8.708,07

1

R$ 6.852,87

SAÚDE – 11.430.533/0001-20
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53

SEGURO TOTAL – Van – 416C DISPRINTERM – Mercedes Bens – 2020/2021, *****
passageiros, placa RLJ5A07, Chassi BAC907843ME190380
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 1.539.804,00
SEGURO TOTAL – Van – Master TCA MIC – Renault – 2018/2019, ***** passageiros,
placa QJR 2663, Chassi 93YMAFEXCKJ704443
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00

19

APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 1.539.804,00

ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ 13.612.607/0001-74

54

SEGURO TOTAL – Van – 416C DISPRINTERM – Mercedes Bens – 2021/2022, *****
passageiros, placa RXR0A78, Chassi 8AC907843NE197718
Franquia reduzida
Danos Materiais: R$ 200.000,00
Danos Corporais: R$ 200.000,00
Danos Morais: R$ 30.000,00
APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00
Assistência 24 horas com km livre
Vidros, lanternas, retrovisores e faróis
RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULAR – ÔNIBUS
RC DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS
LMI R$ 1.539.804,00

1

R$ 6.852,87

LOTE 3 – IMÓVEIS
Item

Local

Endereço

Valor estimado
do imóvel

Valor

Creche CEI Estrelinha Azul

55

Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 500.000,00
Alagamento: R$ 50.000,00
Desmoronamento: R$ 50.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 150.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 50.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 10.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00

Rua Padre
Anchieta, 149 Centro

R$ 500.000,00

R$ 3.009,00

Linha Vista
Alegre - interior

R$ 150.000,00

R$ 1.886,75

Herciliópolis –
interior

R$ 700.000,00

R$ 2.596,15

Escola Vista Alegre

56

Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 150.000,00
Alagamento: R$ 15.000,00
Desmoronamento: R$ 15.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 50.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 50.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 10.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Escola - CE Marcelino Ivo Dalla Costa
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 700.000,00
Alagamento: R$ 70.000,00
Desmoronamento: R$ 70.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 80.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 10.000,00
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Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Escola - CEM do Campo Cultivando o Saber
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 1.000.000,00
Alagamento: R$ 100.000,00
Desmoronamento: R$ 100.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 80.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 10.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 10.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00

Assentamento
Nove de
Novembro

R$ 1.000.000,00

R$ 2.799,49

Praça Joao
Macagnan, 322 Centro

R$ 2.000.000,00

R$ 4.655,75

Rua Dom Daniel
Hostim, 223 Centro

R$ 2.000.000,00

R$ 5.687,09

Rua Ulisses
Guimaraes , 51Centro

R$ 300.000,00

R$ 2.400,00

Rua Atilio
Gemelli, sn Centro

R$ 300.000,00

R$ 2.400,00

Sede da Prefeitura
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 2.000.000,00
Alagamento: R$ 200.000,00
Desmoronamento: R$ 200.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 150.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 50.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Escola – CEM Frei Silvano
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 2.000.000,00
Alagamento: R$ 200.000,00
Desmoronamento: R$ 200.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 150.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 50.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Quartel do Corpo de Bombeiros
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 300.000,00
Alagamento: R$ 30.000,00
Desmoronamento: R$ 30.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 90.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 30.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Barracão de máquinas
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 300.000,00
Alagamento: R$ 30.000,00
Desmoronamento: R$ 30.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 90.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
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Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 30.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
Conselho tutelar
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 200.000,00
Alagamento: R$ 20.000,00
Desmoronamento: R$ 20.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 60.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 20.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00

Juscelino
Kubitschek, 81 –
Centro (ao lado
do Corpo de
Bombeiros)

R$ 200.000,00

R$ 2.400,00

Rua Ulisses
Guimaraes, sn –
Centro

R$ 800.000,00

R$ 3.100,00

Rua XV de
Novembro, sn Centro

R$ 400.000,00

R$ 2.600,00

Rua Frei Dário,
109, Térreo,
Centro

R$ 400.000,00

R$ 2.600,00

ESF Alzira Ferretti
(Construção inaugurada em dez/2020)
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 800.000,00
Alagamento: R$ 80.000,00
Desmoronamento: R$ 80.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 100.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 50.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
ESF Irmã Thereza (construção antiga, revitalizada 2019)
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 400.000,00
Alagamento: R$ 40.000,00
Desmoronamento: R$ 40.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 100.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 40.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00
ESF Três Pinheiros (comodato da parte térrea na área
lateral do Hospital + farmácia em frente
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Seguro total devendo garantir o ressarcimento dos
eventuais danos com as seguintes coberturas:
Incêndio/raio/explosão: R$ 400.000,00
Alagamento: R$ 40.000,00
Desmoronamento: R$ 40.000,00
Rupturas de tanques e vazamentos: R$ 20.000,00
Vendaval/fumaça e queda de aeronave: R$ 100.000,00
Danos elétricos: R$ 30.000,00
Roubos de máquinas, móveis e utensílios: R$ 40.000,00
Quebra de vidros e anúncios luminosos: R$ 20.000,00
Responsabilidade Civil: R$ 60.000,00

Cobertura contra:
• Incêndio/raio/explosão;
• Alagamento
• Desmoronamento,
• Rupturas de tanques e vazamentos
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•
•
•
•
•

Vendaval/fumaça e queda de aeronave;
Danos elétricos;
Roubos de maquinas, moveis e utensílios;
Quebra de vidros e anúncios luminosos;
RC Estab. ensino sede.

TOTAL PREVISTO: R$ 321.473,86 (TREZENTOS E VINTE UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E
SEIS CENTAVOS)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Este certame licitatório tem como objeto a Contratação de Seguradora para realização de seguro de veículos de diversas marcas e
modelos e seguro de imóveis pertencentes aos órgãos da administração pública municipal de Água Doce e órgãos conveniados.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do objeto descrito, tem por justificativa a proteção do patrimônio público do Município, contra risco e eventuais sinistros
que podem causar enorme dispêndio ao erário e garantir que este órgão seja indenizado na eventual ocorrência de tais sinistros.
3. – JUSTIFICATIVA JULGAMENTO GLOBAL
3.1. Tendo em vista a prestação dos serviços com qualidade e objetivando a economicidade à Administração Pública, a forma de
julgamento da licitação será procedida pelo MENOR PREÇO POR LOTE, pelas razões seguintes aqui expostas:
3.1.1 - Através de julgamento por “menor preço por item” tornaria a contratação mais onerosa para a empresa vencedora de
apenas um item da licitação, do que seria se a mesma vencesse o lote com todos os itens. Tal onerosidade poderia ser repassada ao
Município, tornando o valor da contratação mais elevada ou, caso não fosse majorado o preço, a onerosidade poderia ser dada à
qualidade dos serviços prestados. Quaisquer das hipóteses levantadas não seriam vantajosas à Administração, agindo em
desconformidade ao que pressupõe o Art. 3º da Lei 8.666/93.
3.1.2 – O Município de Água Doce optou por adotar a adjudicação por lote no seu Pregão a fim de estimular os fornecedores a
oferecerem propostas para todos os itens pertencentes a cada lote que o Município necessita adquirir, já que, sendo a adjudicação por
lote, para que possam cotar os itens de grande interesse, são obrigados a cotar os itens para os quais os valores são pequenos, o que
não causa prejuízo à competitividade à medida em que há vários fornecedores no mercado capazes de cotar os itens de cada lote deste
Termo de referência, sem quaisquer dificuldades.
3.1.3 - Destarte, o Município destaca a importância de se proceder à forma de julgamento em favor da empresa que apresentar
a melhor proposta, que será dada pelo menor valor por lote, e em conformidade com as especificações dispostas neste Edital, no Termo
de Referência e no Contrato. Tal forma de julgamento além de ser usual no mercado permitirá que o Município economize no valor final
da contratação, garantindo o atendimento ao princípio da economicidade. Desta forma, caberá à contratada elaborar o planejamento
adequado e adotar as estratégias que serão utilizadas para a prestação dos serviços objeto deste Edital. A contratada toma ciência do
zelo com as condições assumidas, com a execução satisfatória e com qualidade dos serviços contratados, quais sejam a prestação de
serviços de cobertura de seguro anual para veículos e imóveis, ficando ciente de que as falhas de seus equipamentos, sistemas ou
pessoal, que venham a causar prejuízos ao Município ou terceiros, serão objeto de indenização/ressarcimento e sanções administrativas
previstas neste Edital, no Instrumento Convocatório e no Contrato e na Lei.
3.1.4. - Além do exposto acima, a adjudicação por valor por lote, agiliza a sessão de pregão presencial na fase de lances,
diminui o número de contratos assinados, facilitando a sua gestão e fiscalização, melhorando a gestão administrativa.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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4.1. Veículos: O seguro deverá cobrir os riscos advindos da circulação do veículo segurado, as despesas necessárias ao salvamento e
transporte do veículo até oficina autorizada/credenciada, e as indenizações ou serviços correspondentes a cada uma das coberturas, em
todo o território nacional:
4.1.1. Roubo ou furto total, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto, incluindo os vidros.
4.1.2. Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
4.1.3. Raios e suas consequências.
4.1.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual por terceiros.
4.1.5. Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo.
4.1.6. Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
4.1.7. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive quando guardado em subsolo.
4.1.8. Granizo.
4.1.9. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste
caso, indenização por danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
4.1.10. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
4.1.11. Cobertura para vidros, lanternas, retrovisores e faróis.
4.1.12. Assistência 24 horas, sem limite de quilometragem.
4.2.
Imóveis – Prédios Públicos
4.2.1. A cobertura dos imóveis será total devendo garantir o ressarcimento dos eventuais danos:
a) Incêndio/raio/explosão;
b) Alagamento;
c) Desmoronamento,
d) Rupturas de tanques e vazamentos;
e) Vendaval/fumaça e queda de aeronave;
f) Danos elétricos;
g) Roubos de máquinas, móveis e utensílios;
h) Quebra de vidros e anúncios luminosos;
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5.1. A contratada deverá realizar a vistoria dos veículos sinistrados (quando necessário), tanto de terceiros como próprios da contratante,
em até 48 horas após a comunicação do aviso do sinistro e deverá liberar os reparos junto a Oficina em até 96 horas após a vistoria,
salvo motivo devidamente justificado, formalmente, e aceito pela contratada.
5.2 - O prazo máximo para a execução dos serviços será de 10 (dez) dias, para reparos simples e 30 (trinta) dias para os casos mais
complexos contados a partir da comunicação do sinistro pela Contratante, tanto para o segurado como para terceiros, salvo motivo
devidamente justificado formalmente e aceito pela contratante.
5.3 - O prazo máximo para indenizações pela Contratada não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do último
documento referente ao sinistro pela contratante ao contratado, salvo motivo devidamente justificado, formalmente.
5.4 – A contratada deverá aceitar os aditivos de acréscimo para inclusão de novos veículos ou novos imóveis que forem adquiridos pelo
Município, devendo obrigatoriamente praticar proporcionalmente os mesmos valores atribuídos as apólices dos veículos e imóveis já
contratados através desse processo licitatório.
5.5 – A contratada deverá aceitar os aditivos de supressão com redução ou exclusão de veículos e imóveis a serem baixados ou
cancelamentos de apólices devendo restituir a contratante na proporção do período cancelado.
5.6 – A contratada deverá emitir uma apólice para cada CNPJ constante em cada lote.
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2022
EDITAL DE PREGÃO N. 28/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

Através da presente, indicamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) do documento de Identidade nº _________________,
inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________, telefone (__) __________, e-mail ________________, residente e domiciliado na
____________________, bairro ______________, no Município de __________________, ___, a participar do Processo de Licitação nº
37/2022, instaurado pelo Município de Água Doce – SC, na modalidade Pregão Eletrônico nº 28/2022, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa __________________________, CNPJ nº _________________________, bem como, para
assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, caso a empresa seja vencedora neste processo.
Em caso de ser declarada como vencedora deste certame os pagamentos devidos deverão ser realizados na conta corrente n°
______________, agência ______________, Banco ___________________ de titularidade da empresa acima identificada.

_____________, em ____ de ______ 20__.
__________________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal da Licitante
Observações:
1.

Caso o indicado seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o mesmo deverá constar no ato constitutivo
ou no contrato social, apresentado por ocasião da Habilitação neste processo, devendo estar expresso seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

2.

Caso o indicado seja preposto da empresa proponente, será solicitado instrumento procuratório, com a delegação de poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2022
EDITAL DE PREGÃO N. 28/2022
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 37/2022
EDITAL DE PREGÃO N. 28/2022
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Água Doce, pessoa jurídica de direito público, estabelecido
na Praça João Macagnan, n. 322, Centro, Água Doce, inscrito no CNPJ sob o n. 82.939.398/0001-90, neste ato representado pela
Prefeita, ........, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ............. estabelecida na Rua ......, n. ....., bairro .........., inscrita
no CNPJ sob o n. ........, neste ato representado por seu representante legal, ........., inscrito no CPF sob o n. ......., doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de Seguros de veículos e imóveis, em decorrência do Processo Licitatório n.
37/2022, Modalidade de Pregão Eletrônico n. 28/2022, data de abertura das propostas ……………………, mediante sujeição mútua às
seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS
I. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação, antes
nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
II. O presente contrato tem por objetivo a contratação de seguros para veículos e imóveis pertencentes ao patrimônio público
municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
I. Os itens, objeto desta licitação, deverão ser cotados e fornecidos em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência, Anexo I do presente Edital.
II. A proponente vencedora deverá buscar o fiel cumprimento das obrigações assumidas decorrentes do presente edital, bem como,
obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
III.

A contratada deverá realizar a vistoria dos veículos sinistrados (quando necessário), tanto de terceiros como próprios da contratante,
em até 48 horas após a comunicação do aviso do sinistro e deverá liberar os reparos junto a Oficina em até 96 horas após a vistoria,
salvo motivo devidamente justificado, formalmente, e aceito pela contratada.

IV.

O prazo máximo para a execução dos serviços será de 10 (dez) dias, para reparos simples e 30 (trinta) dias para os casos mais
complexos contados a partir da comunicação do sinistro pela Contratante, tanto para o segurado como para terceiros, salvo motivo
devidamente justificado formalmente e aceito pela contratante.

V.

O prazo máximo para indenizações pela Contratada não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do último
documento referente ao sinistro pela contratante ao contratado, salvo motivo devidamente justificado formalmente.

VI.

A contratada deverá aceitar os aditivos de acréscimo para inclusão de novos veículos ou novos imóveis que forem adquiridos pelo
Município, devendo obrigatoriamente praticar proporcionalmente os mesmos valores atribuídos as apólices dos veículos e imóveis já
contratados através desse processo licitatório.

VII.

A contratada deverá aceitar os aditivos de supressão com redução ou exclusão de veículos e imóveis a serem baixados ou
cancelamentos de apólices devendo restituir a contratante na proporção do período cancelado.

VIII.

As apólices deverão ser emitidas em nome das entidades contratantes, conforme constante no anexo I.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I. O preço total ajustado para o fornecimento é de R$ ...... (.....) sendo que o valor a ser pago pelo fornecimento do produto é o descrito
no demonstrativo a seguir, valor este que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 10 dias após emissão das apólices e
será feito através de crédito em conta, no banco indicado pela mesma, não acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados,
a nota fiscal deverá estar devidamente atestada pela pessoa indicada pela Secretaria, produtos, objeto deste certame licitatório, com
os respectivos valores, constantes no demonstrativo abaixo:
Item

Descrição

Qtde

Preço Unitário

Preço Total

TOTAL
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
I. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II,
do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...);
II - por acordo das partes:
(...);
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
(...).

CLÁUSULA SEXTA – DO EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
I – Na eventualidade do Município não cumprir com os pagamentos contratados, remunerará os atrasos a título de encargos mora,
aplicando-se as mesmas penalidades impostas aos devedores do Município em atraso, inclusive os mesmos critérios.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
I – Os recursos financeiros serão provenientes da própria contratante e de e recursos de emenda impositiva especial.
II – As despesas provenientes da execução deste edital correção por conta de recursos próprios do município.
..........................................
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Veículos
O seguro deverá cobrir os riscos advindos da circulação do veículo segurado, as despesas necessárias ao salvamento e transporte do
veículo até oficina autorizada/credenciada, e as indenizações ou serviços correspondentes a cada uma das coberturas, em todo o território
nacional:
a) Roubo ou furto total, 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) Granizo.
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i) Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste
caso, indenização por danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
j) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
k) Cobertura para vidros, lanternas, retrovisores e faróis.
l) Assistência 24 horas, sem limite de quilometragem.
8.2. Imóveis – Prédios Públicos
A cobertura dos imóveis será total devendo garantir o ressarcimento dos eventuais danos:
a) Incêndio/raio/explosão;
b) Alagamento;
c) Desmoronamento,
d) Rupturas de tanques e vazamentos;
e) Vendaval/fumaça e queda de aeronave;
f) Danos elétricos;
g) Roubos de máquinas, móveis e utensílios;
h) Quebra de vidros e anúncios luminosos;
8.3. A contratada deverá realizar a vistoria dos veículos sinistrados (quando necessário), tanto de terceiros como próprios da contratante,
em até 48 horas após a comunicação do aviso do sinistro e deverá liberar os reparos junto a Oficina em até 96 horas após a vistoria,
salvo motivo devidamente justificado, formalmente, e aceito pela contratada.
8.4. O prazo máximo para a execução dos serviços será de 10 (dez) dias, para reparos simples e 30 (trinta) dias para os casos mais
complexos contados a partir da comunicação do sinistro pela Contratante, tanto para o segurado como para terceiros, salvo motivo
devidamente justificado formalmente e aceito pela contratante.
8.5. O prazo máximo para indenizações pela Contratada não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do
último documento referente ao sinistro pela contratante ao contratado, salvo motivo devidamente justificado, formalmente.
8.6. A contratada deverá aceitar os aditivos de acréscimo para inclusão de novos veículos ou novos imóveis que forem adquiridos pelo
Município, devendo obrigatoriamente praticar proporcionalmente os mesmos valores atribuídos as apólices dos veículos e imóveis
já contratados através desse processo licitatório.
8.7. A contratada deverá aceitar os aditivos de supressão com redução ou exclusão de veículos e imóveis a serem baixados ou
cancelamentos de apólices devendo restituir a contratante na proporção do período cancelado.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
I – Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
II – O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia
de atraso, por item, até o limite de 20% (vinte por cento) do total registrado.
III – A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES
I – A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que lhe
deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
I – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a
sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
I – Para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos mesmos e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do que
dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução o Senhor ...........................................
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO
I – Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93, sempre por meio de Termo
Aditivo, numerado sempre em ordem crescente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da
licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente
ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto na Cláusula
Nona.
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93:
d)

Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos seguintes casos:
XI. o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
XII. entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste Edital;
XIII. a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação
assumida;
XIV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do
material, assim como as de seus superiores;
XV. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n.
8.666/93;
XVI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
XVII. a dissolução da empresa;
XVIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a
execução deste Contrato;
XIX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
XX. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

e)

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração;

f)

Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

III - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.
IV - Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
I – O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n. 10.520/02. Os casos omissos serão resolvidos à luz
da Lei Federal n. 8.666/93 e dos princípios gerais de Direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
I – Este Contrato está vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 28/2022, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados
na Lei Federal n. 8.666/93, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões, Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal n. 003/2005, de
14 de janeiro de 2005.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – Este Contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos
e obrigações a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
I – Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa
aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição da República.
II – E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, de forma digital,
para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

...........(SC), ...... de .......... de .........

Contratante

Contratada

TESTEMUNHAS:
..............................................
Nome:
CPF -

................................................... .
Nome:.
CPF -
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