Prefeitura Municipal Boa Vista do Cadeado
Departamento de Licitações e Compras
Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996
Av. Cinco Irmãos, n° 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014
CNPJ: 04.216.132/0001-06

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 149/2020
Município de Boa Vista do Cadeado
Secretaria Municipal de Sáude e Assistência Social
Processo Licitatório nº 149/2020
Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2020
Tipo de julgamento: Menor preço por item
Modo de disputa: Aberto
Não exclusivo as ME (s) e EPP (s) Beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
Edital de pregão eletrônico para contratação de
seguros, para a frota veicular pertencente a
Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Boa Vista do Cadeado-RS
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO, no uso de suas
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento, de Seguro Veicular, conforme descrito nesse
edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do
Decreto Municipal nº 912, de 02 de Fevereiro de 2020, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, no dia 06 de outubro de 2020, às 09:00
Horas, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08:59 Horas do referido
dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.
1. DO OBJETO:
1.1 Contratação de Seguros para a frota veicular pertencente a Secretaria de Sáude de Boa
Vista do Cadeado-RS, conforme termo de referência.
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com
atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informarse a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte site eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Adesao/Fornecedor/.
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;
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2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica;
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse
próprio.
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por
meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os
itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão
pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com
as exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a
ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24 Horas.
4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 DIAS, a contar da data de abertura da sessão do
pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação do
produto ofertado, referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores
unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras
despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da
proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou
logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a
sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
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4.4 Caso a marca identifique o licitante a mesma não deve ser cadastrada junto ao sistema,
podendo ser substituída pela palavra PRÓPRIA, sendo inserida somente na proposta
atualizada apresentada após a etapa de lances.
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos,
observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
5.1.1. Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.2. Regularidade Fiscal:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativa Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); abrangendo inclusive as
contribuições sociais;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT).

5.1.3. Regularidade Econômico-Financeiro:
a) Certidão negativa em matéria falimentar e de recuperação judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante ou emitida na página do Tribunal de Justiça, com data de
expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta.
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6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a
utilização de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua
chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações
realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável
pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens
em campo próprio do sistema eletrônico.
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor
estarão disponíveis na internet.
7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for
conflitante com o instrumento convocatório.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário
fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
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7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (Cinco
Reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance
que cobrir a melhor oferta.
8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.6. 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 licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. 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 site eletrônico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a
declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;
9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
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a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta,
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor
inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os
critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado,
que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3
deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de
referência da Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos termos do
item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto
aos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração
exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de
regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova
documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
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11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital.
11.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.
12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em
campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três)
dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua
decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade
competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 10 dias para
assinar o contrato estabelecido no edital.
14.2 Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser comprovadas as
condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos
originais ou cópias autenticadas.
14.3. As certidões referidas nos item 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio
eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação
digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o
prazo de validade.
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14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período,
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante
será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação,
no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá após 12 meses.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado por contra empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação
orçamentária:
Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano
Descrição
2.018.3390.39
4501
339/2020
Ações da saúde mental
2.013.3390.39
4500
226/2020
Manutenção da estratégias de famílias
2.069.3390.39
1
637/2020
Atividades administrativas do desenvolvimento
social
16.2. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 10 dias da entrega total do material.
17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1 O prazo para gerar as apólices é de 7 (sete) dias, a contar da emissão da Autorização de
Fornecimento.
17.2 As apólices deverão ser entregues em via digital por e-mail e em via física, sendo
emitida uma apólice/boleto por veículo.
17.3 Deverão ser entregues junto com a via original das apólices os cartões com identificação
dos dados da apólice e meios de contato da assistência 24 horas.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
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b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação
para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (Trinta) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico:
compras201330@gmail.com ou via sistema eletrônico no site https://www.portal
decompraspublicas.com.br.
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no
seguinte site eletrônico da Administração https://www.boavistadocadeado.rs.gov.br
/licitacao/id/1002/?esclarecimentos-e-impugnacoes-de-editais.html.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o
valor inicial atualizado do contratado.
20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da
Lei Federal nº 8.666/1993).
Departamento de Licitações e Compras
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20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
ANEXOS
ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II: MODELO CONTRATO
Boa Vista do Cadeado, 17 de Setembro de 2020.

__________________________
Fabio Mayer Barasuol
Prefeito Municipal
Este edital se encontra examinado e
aprovado em seus requisitos formais
pela Assessoria Jurídica Municipal.
Em: ____/____/2020

_____________________________
Thiago de Oliveira Alves
OAB-RS: 93.033
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem como finalidade promover a contratação de
seguro para veículos descritos na Tabela 1 pertencentes a Secretaria de Saúde conforme
condições previstas neste Termo de Referencia.
Tabela 1: Veículos a serem segurados, Quantidade e Prêmio Máximo Aceito.
Item

1

2

3

Especificação

Seguro veículo Renaut Sandero Life
Ano/Modelo: 2020/2020
Placa
Chassis
XXX0X00 93T5SRZ85MJ532494
Coberturas conforme edital
Seguro motocicleta Yamaha YBR 150
Ano/modelo: 2020/2021
Placas
Chassis
JAE2D75 9C6RG3150M0041975
JAE2D49 9C6RG3150M0041952
JAE2D67 9C6RG3150M0041970
JAE2D56 9C6RG3150M0041953
JAE2D18 9C6RG3150M0042029
JAE2D27 9C6RG3150M0041216
JAE2D46 9C6RG3150M0041623
JAE2D13 9C6RG3150M0042020
Coberturas conforme edital
Seguro ônibus Marcopolo VO
32 passageiros
Ano/modelo 2020/2021
Placa
Chassis
JAE7I07
93PB98S31MC063843
Coberturas conforme edital

Departamento de Licitações e Compras

Unid. Quant

UN

1,00

Prêmio
Unit.
Máximo
969,00

Premio
Total

UN

8,00

890,00

7120,00

UN

1,00

3.610,00

3610,00

Total

11.699,00

969,00
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1.2. A cotação dos itens não poderá ter valor superior ao preço máximo unitário descrito na
Tabela 1, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO do lote com o item cotado de valor acima do
fixado.
1.3 O veículo do item 1 foi adquirido novo 0km, porém está no prazo para entrega, não
podendo ser submetido a vistoria.
1.4. Os veículos dos itens 2 e 3 são novos, adquiridos 0km recentemente e encontram-se no
pátio do Parque de Máquinas, podendo ser vistoriados.
1.5 A vistoria é facultativa. Para a elaboração da proposta o licitante poderá realizar a vistoria
dos veículos em horário marcado entre o horário de 13:00 e 16:30 em dias úteis nos
acompanhado de responsável da secretaria.
1.6 Os veículos tem predominância de transito no perímetro municipal, podendo ser utilizados
para deslocamento entre cidades.
1.7 Os veículos dos itens 1 e 3 pernoitam no pátio do parque de maquinas, com cobertura e
fechamento através de portão manual com presença de vigilância noturna.
1.8 As motocicletas descritas no item 2, pernoitam na residência dos agentes de saúde.
1.9 Qualquer outra informação necessária poderá ser solicitada via Portal ou E-mail.
2. DA JUSTIFICAIVA
2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de segurar estes veículos,
recentemente adquiridos pela Secretaria de Saúde zelando pelo bem patrimonial.
2.2 A modalidade pregão justifica-se pois o serviço a ser prestado pode ser considerado de
natureza comum, podendo ser devido com especificações usuais de mercado.
3. DO PRAZO
3.1. O prazo para demissão das apólices é de 7 (Sete) dias após a Autorização de
Fornecimento emitida pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de
Boa Vista do Cadeado.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da
contratada.
4.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do objeto.
4.3. Encaminhar à contratada a Autorização de Fornecimento com todas as informações
necessárias para a prestação do serviço.
4.5. Efetuar, em favor da empresa contratada o pagamento, nas condições estabelecidas no
Termo de Referência.
Departamento de Licitações e Compras
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar os serviços atendendo taxativamente ao edital de licitação, seus anexos, Termo de
Referência e a sua proposta comercial.
5.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos de qualquer natureza, impostos, taxas
federais, estaduais e municipais que incidam sobre a presente contratação.
5.3. Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a utilização do objeto, que possam ser
necessários.
5.4. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos.
5.5. Entregar o objeto licitado, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa
para o contratante.
5.6. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo responsável da Secretaria
Municipal nomeado através de Portaria.
6. DO SEGURO E DAS COBERTURAS
6.1 É permitido a participação de corretoras de seguro, desde que o contrato seja firmado
diretamente com a empresa seguradora.
6.2 O contratado deverá emitir apólice com as seguintes coberturas mínimas:
6.2.1 Apólice de seguro pelo período de 12 meses;
6.2.2 Assistência 24 horas sem limite de quilometragem em caso de pane, acidente,
roubo/furto do veículo englobando:








Socorro mecânico emergencial;
Reboque do veículo, por meio de serviço de guincho;
Transporte dos ocupantes do veículo segurado até a sede do segurado;
Serviço de chaveiro;
Troca de pneus;
Envio de combustível;
Remoção para hospital ou domicílio do segurado por lesão;

6.2.3 O aviso de sinistro poderá ser realizado por meio do condutor do veículo, através de
telefone ou aplicativo. A contratada é responsável pela disponibilização de cartões físicos
contendo todos os dados da apólice e meios de contato da assistência 24 horas, sendo
obrigatório um cartão para cada veículo segurado.
6.2.4 O prazo para atendimento ao veículo sinistrado que necessitar de guincho e/ou
encontrar-se vulnerável, de modo a expor o patrimônio a outros riscos será de até 1 (uma)
hora, a contar do telefonema do condutor.
Departamento de Licitações e Compras
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6.2.5 O prazo para atendimento ao veículo que necessite de encaminhamento à oficina para
reparos será de até 1 (um) dia útil.
6.2.6 Das coberturas e importâncias seguradas:











Cobertura compreensiva: Colisão, incêndio, inundações e roubo
Franquia – obrigatória;
Danos materiais: R$ 50.000,00;
Danos corporais: R$ 50.000,00;
APP morte (por passageiro): R$ 25.000,00;
APP invalidez (por passageiro): R$ 25.000,00;
DMH (Despesas médicas e hospitalares por passageiro): R$ 25.000,00;
Danos morais: R$ 20.000,00;
Cobertura Casco: 100% FIPE;
Franquia para vidros, faróis, lanternas.

6.2.7 As apólices deverão ser emitidas POR VEÍCULO, JUNTAMENTE COM SEUS
RESPECTIVOS BOLETOS, e encaminhadas via e-mail e por correio no prazo máximo de 7
(sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. Após a prestação dos serviços, a contratada deverá enviar ao contratante a Apolice,
correspondente ao objeto para conferência e aprovação, através do servidor designado para
este fim.
7.2. Pela apolice dos veículos a contratante pagará a contratada o valor constante em sua
proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.
7.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da apólice perante a
Secretaria Municipal de Saúde, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do
objeto deste Pregão.
7.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste
Pregão, comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas
e devidamente atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo
pagamento.
7.5. O pagamento será efetivado no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação da
fatura, devidamente atestada por parte do órgão requisitante.
Departamento de Licitações e Compras
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7.6. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário
em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito ou Boleto emitido pela
contratada.
7.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo
estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da contratação caberá a Secretaria Municipal de Saúde, que determinará o
que for necessário para regularizar faltas ou defeitos.
8.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento do objeto,
inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em
desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no
decorrer do fornecimento.
8.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.
8.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Secretaria Municipal de Saúde
deverão ser solicitadas formalmente pela contratada, à autoridade administrativa
imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
8.5. A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação
e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.
8.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva
contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não
implica em co-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ou de seus prepostos,
devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

Departamento de Licitações e Compras

Página 15

Prefeitura Municipal Boa Vista do Cadeado
Departamento de Licitações e Compras
Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996
Av. Cinco Irmãos, n° 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014
CNPJ: 04.216.132/0001-06

ANEXO II – MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO N° XX/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 149/2020, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 36/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA VISTA
DO CADEADO RS E A EMPRESA ......................... NA FORMA QUE SEGUE:
Contrato celebrado entre o Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito
Publico interno com o CNPJ. 04.216.132/0001-06 sito a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130,
representado neste ato representada pelo Prefeito Municipal Srº Fabio Mayer Barasuol,
inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72 residente e domiciliado no Município de Boa Vista
do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a
empresa ... DADOS DA EMPRESA... , doravante simplesmente denominada Contratada,
celebram o presente contrato de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas,
regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, assim
como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades entre as partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguros descritos
abaixo, cujas descrições e condições de entrega estão detalhadas no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO
O valor a ser pago referente a este contrato será de R$..... (
), pelo fornecimento dos
seguros licitados. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 dias úteis com
apresentação da apolice, sendo que o referido pagamento será feito através de deposito
bancário ou boleto emitido pela contratada, podendo ser deduzido os encargos legais.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊCIA CONTRATUAL
A Contratada terá o prazo máximo de até 7 (Sete) Dias contados a partir da emissão da Nota
de Autorização de Fornecimento para apresentação das apólices.
O presente contrato possui vigência de 12 meses, tendo por termo inicio a data de XX de
xxxxxxxxx de 2020 e termino final dia XX de xxxxxxxxxx de 2021.
CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES
A recusa pelo não fornecimento dos equipamentos em que foi adjudicado acarretará a multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
O atraso que exceder ao prazo fixado para a prestação dos serviços, acarretará a multa de 0,5
(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento),
sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de
Departamento de Licitações e Compras
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licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do
Cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado,
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o
artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
CLÁUSULA QUINTA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão à conta do seguinte recurso
orçamentário:
Projeto/Atividade
2.018.3390.39
2.013.3390.39

Recurso
4501
4500

Despesa/Ano
339/2020
226/2020

2.069.3390.39

1

637/2020

Descrição
Ações da saúde mental
Manutenção da estratégias de
famílias
Atividades administrativas do
desenvolvimento social

CLÁUSULA SEXTA: DA VINCULAÇÃO
O presente instrumento contratual está vinculado ao Edital do Processo Licitatório nº
149/2020 Modalidade Pregão Eletrônico nº 36/2020, tipo menor preço por item, á proposta do
vencedor e a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS GARANTIAS
A Contratada compromete-se a entregar o objeto da presente licitação, em conformidade com
o processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico n° 36/2020 e Lei Federal 8.666/93 e
10.520/2002 e suas alterações posteriores, bem como a proposta apresentada, cujas condições
integrarão o contrato, sendo que a garantia do serviço será de 12 meses contados a partir de
sua efetiva entrega.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
O Contratante poderá dar por rescindido este instrumento, administrativamente,
independentemente de interpelação judicial nos seguintes casos:
a) Razões de relevante interesse público a juízo do Contratante;
b) Falta de cumprimento de cláusulas contratuais;
Departamento de Licitações e Compras
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CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO
Em caso de inexecução total ou parcial, os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. (Art. 78 da
Lei 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a encargo de Servidor, nomeado através da Portaria,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, como responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, cabendo proceder ao registro de
ocorrências, adotando as providencias necessárias ao seu fiel cumprimento, determinando o
que for necessário a regularização de falhas ou possíveis irregularidades observadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Contratada declara aceitar todas as condições e exigência do presente contrato. A
Contratada isenta o contratante de indenizações de qualquer espécie decorrentes do presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da
Comarca de Cruz Alta- RS, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que foi estipulado
em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento em três (03) vias de igual
teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que depois de lido e achado conforme, vai ser
assinado pelas partes.
Boa Vista do Cadeado RS, ..........de ............. de 2020.

Assinantes:
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