
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

1. PREÂMBULO 

1. O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, inscrito 
no CNPJ sob nº. 80.912.124/0001-82, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
LOTE, no regime de contratação de preços unitários, visando à contratação de Seguro Total dos 
veículos do Município, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº. 
10.520/2002, com aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações.  

2. Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 
26/03/2015 até às 08:45 horas, os quais deverão ser entregues na Sala de Licitações e 
Contratos. O início da sessão publica ocorrerá às 09:00 horas, do dia da entrega dos envelopes. 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

3. A presente licitação tem como objeto a contratação, por item, de seguro para a frota 
de veículos oficiais integrantes da frota do Município de São Miguel da Boa Vista/SC, com 
cobertura, em todo o território nacional, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo 
ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e a terceiros, danos morais e lucros 
cessantes e assistência 24 horas, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, 
podendo ser renovado, por único e exclusivo interesse da administração municipal, por até 60 
meses sendo corrigido ao final da vigência da apólice, pelo acumulado dos últimos 12 meses do 
INPC. 

Item Quan Unid Descrição R$ Valor Máximo 
01 01 Unid Seguro Total - Doblo Essence 1.8 R$ 1.490,00 
02 01 Unid Seguro Total - Doblo Essence 1.8 R$ 1.490,00 
03 01 Unid Seguro Total - Doblo Essence 1.8 R$ 1.490,00 
04 01 Und Seguro Total - Master Ambulancia R$ 6.350,00 
05 01 Unid Seguro Total - Ducato Multi Jaedi R$ 3.900,00 
06 01 Unid Seguro Total – Corsa Clasic LS R$ 1.450,00 
07 01 Unid Seguro Total - Logan Sedan Expression 1.6 8v R$ 1.390,00 
08 01 Unid Seguro Total - Grand Livina SL 1.8 16V FLEX R$ 1.700,00 
09 01 Unid Seguro Total - Grand Livina S 1.8 16V FLEX R$ 1.700,00 
10 01 Unid Seguro Total - Micro Ônibus Volare V8 ESC R$ 5900,00 
11 01 Unid Seguro Total - Micro Ônibus Volare V8 ON R$ 5900,00 
12 01 Unid Seguro Total - Boxer 330M R$ 3900,00 
13 01 Unid Seguro Total - S10 cabine dupla 2.8 R$ 2900,00 
   Total R$ 39.560,00 
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Parágrafo único: Os veículos acima citados poderão a qualquer momento deixar de fazer parte 
da frota municipal, devendo as apólices e prêmios relativos aos mesmos ser transferidos para 
outro veículo, ou extintos, neste caso os valores dos meses não utilizados deverão ser 
restituídos, conforme tabela I. 

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 39.560,00 (trinta e 
nove Mil quinhentos e sessenta reais).  

4.1. As despesas decorrentes do cumprimento da presente licitação, correrão por 
conta do elemento orçamentário: 

 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
2.004 – Manutenção das Atividades 
da Administração Geral. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.002 – Manutenção das Atividades 
do Gabinete do Prefeito. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.015 – Manutenção das Atividades 
do Ensino Fundamental. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.062 – Manutenção das Atividades 
de Apoio ao Ensino Superior. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.035 – Manutenção das Atividades 
da Saúde Pública. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.041 – Manutenção das Atividades 
da Vigilância Sanitária. 

3390000000000000 Aplicação direta 

2.044 – Manutenção das Atividades 
da Assistência Social Geral. 

3390000000000000 Aplicação direta 

 

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5. Poderão participar deste Pregão às pessoas físicas e jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital. 

6. Não poderão participar deste Pregão: 

6.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Município, durante o prazo da sanção aplicada; 

6.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação; 

6.3. empresário impedido de licitar  e contratar com qualquer órgão públicos, durante 
o prazo da sanção aplicada; 

6.4. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
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6.5. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

6.6. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

6.7. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

 

Seção IV - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

7. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

7.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão 
estar devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço data e horários especificados 
abaixo: 

7.2. LOCAL: Rua São Luiz 210- Centro – Setor de Compras – São Miguel da Boa 
Vista/SC. 

DATA: 26/03/2015. 

HORÁRIO: 08:45 hs.  

7.3. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de 
Proposta de Preços e de Habilitação.  

7.4. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, e identificados 
com a razão social da licitante, o número e o título do conteúdo ("Proposta de 
Comercial” ou "Documentos de Habilitação"), no envelope contendo a Proposta 
deverá conter o número do item a ser cotado pela empresa, na forma dos 
incisos I e II a seguir: 

7.5. I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

ENVELOPE Nº. 001 (PROPOSTA COMERCIAL) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 

LICITANTE: .................................................................... 

CNPJ/CPF: ..................................................................... 

ABERTURA: 26/03/2015.  HORA: 09:00h. 

7.6. II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
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ENVELOPE Nº. 002 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 

LICITANTE: .................................................................... 

CNPJ/CPF: ..................................................................... 

ABERTURA: 26/03/2015. HORA: 09:00 hs. 

7.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados: a) ou no original; b) ou por cópia com autenticação procedida por 
tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC; c) ou pela 
juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido 
publicado(s). 

7.8. Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à proposta de preços e à habilitação 
e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

7.9. A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa 
Vista/SC, será efetuada, em horário de expediente, no setor de Compras ou na 
própria seção, quando da realização do Pregão. 

7.10. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação 
deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai 
fornecer os bens, objeto da presente licitação. 

7.11. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fax-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de 
ilustração das propostas de preços.   

7.12. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até dois 
dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no endereço 
discriminado no presente Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição 
no prazo de vinte e quatro horas.  

7.13. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidade supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 

7.14. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ele 
pertinente. 



 
 
 
 
 

  

 

5 

7.15. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

SEÇÃO V – DA VISTORIA PRÉVIA DOS VEÍCULOS 

8. As licitantes poderão vistoriar os veículos a serem segurados, conforme as regras 
estabelecidas no Anexo I – Especificações Técnicas. 

SEÇÃO VI – DA PROPOSTA 

9. O envelope “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços do licitante, que 
deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
I - Ser apresentada em formulário próprio datilografado ou impresso, em uma via, rubricada em 
todas as paginas e assinada a ultima pelo representante legal da empresa, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no 
CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando os preços propostos expressos em Real (R$), 
em algarismos arábicos com somente dois algarismos depois da virgula; 
 
II - Os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento 
do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência 
técnica, manutenção, reposição de peças, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta; 
 
III - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias 
correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será 
considerado como tal; 
 
IV - Conter preço unitário por item, com no máximo 02 (duas) casas após a virgula; 
 

9.1. Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
9.2. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no 
Edital. 

 
9.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e 
seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 
legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
9.4. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos 

dos materiais necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 
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9.5. As propostas terão validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura do 
Contrato Administrativo. 

9.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2)  

10. Para o presente Processo Licitatório, serão necessários a apresentação dos documentos 
abaixo relacionados, que deverão ser apresentados em original ou devidamente 
autenticados por Cartório, certificação digital ou por servidor público municipal, conforme 
quadro abaixo. 

 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com o FGTS. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal. 
Regularidade Fiscal Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede 

da empresa. 
Regularidade  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
Regularidade  Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

 

SEÇÃO VIII - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
11. Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame 

que pretendam ofertar lances, ou apenas acompanhar a licitação, com poderes gerais de 
representação, porém sem poderes para ofertar lances, deverão se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas 
e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do 
Decreto nº. 3.555/2000. 

11.1. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 

11.2. Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - Documento Oficial de Identidade; 
II - Procuração por instrumento público ou particular, nesta hipótese, com firma reconhecida como 
autêntica por tabelião e em ambos os casos acompanhada de cópia do ato de investidura do 
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), que 
comprove a capacidade de representação, inclusive com outorga de poderes para, na forma da 
lei, formular ofertas e lances de preços, se for o caso, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da licitante.  
III - Documentos comprobatórios, quando este for o caso, de ser o credenciado sócio da 
sociedade, com poderes para sua representação, ou titular de firma individual (atos constitutivos 
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da pessoa jurídica, atos comprobatórios de eleição, declaração de firma individual, etc., conforme 
o caso).  
IV – conforme Lei Complementar nº. 123 de 15/12/2006, as empresas enquadradas no estatuto 
da Microempresa e Empresa de Pequeno porte, devem apresentar documentos que comprovem 
o enquadramento destas que são: certidão simplificada da junta comercial, registro civil de 
pessoa jurídica e ou comprovante de empresa optante ao simples nacional na receita federal. 
Caso a licitante não apresente tais documentos de comprovação do enquadramento de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no ato do credenciamento (mesmo que estiver 
enquadrada), perdera automaticamente o direito de fazer uso das vantagens da Lei 
Complementar nº. 123 de 15/12/2006, quanto à regularidade fiscal e direito de preferência. 

11.3. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do 
início da sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser 
autenticadas por tabelião, ou pelo Pregoeiro, ou por servidor integrante da 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa 
Vista/SC, à vista do original.   

11.4. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para 
tanto exigidos impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a 
prática de qualquer ato inerente ao certame pela pessoa que não o obteve. 

11.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
11.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 
11.7. A não participação de um representante devidamente credenciado não impedirá 

a empresa de participar no certame, mas a impedira de participar da etapa de 
lances. 

 
SEÇÃO IX - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
12. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as 

licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o 
Pregoeiro, que dirigirá a sessão, receberá, em envelopes devidamente fechados, a 
documentação exigida para Proposta de Preços e Habilitação, admitindo-se, contudo, a 
entrega por pessoas não credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes. 

12.1. A empresa poderá enviar sua proposta e documentação por meio de entrega 
postal, desde que envie fora do envelope a declaração de fatos impeditivos de 
habilitação, caso contrario será desclassificada. 

12.2. Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro encerando o prozo de entrega 
dos envelopes, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

12.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, 
sendo feita sua conferência e rubrica, pelo pregoeiro. 

12.4. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
SEÇÃO X - DO JULGAMENTO 
 
13. Divisões por etapas para ordenamento dos trabalhos 
 

13.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e 
habilitação), e obedecerá ao critério do Menor Preço por LOTE: 
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I – a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances 
verbais das licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
 
II – a etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação, que compreenderá a 
verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” do 
licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes 
do presente Edital, esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do 
certame e a adjudicação. 
 
14. Etapa de Classificação de Preços. 
 

14.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.  
14.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 

14.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, 
de todas as licitantes. 

14.4. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais. 

14.5. O valor máximo, em Reais (R$), das propostas a serem admitidas para a etapa 
de lances verbais, será o valor da proposta válida de menor preço. 

14.6. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços classificadas 
conforme o subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até 
o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, exceto acima 
do preço máximo estipulado. 

14.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

14.8. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas a 
apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita 
classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
decrescente de valor. 

14.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

I – neste momento o pregoeiro terá conhecimento das licitantes que apresentaram documentação 
no credenciamento e estão enquadradas no Regime de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, e que apresentaram proposta final em até 05% (cinco por cento) superior a melhor 
proposta, terão o direito de preferência para ofertar uma proposta inferior a proposta melhor 
classificada. 

14.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
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lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no 
final da etapa competitiva. 

14.11. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

14.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

14.13. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

14.14. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não 
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
própria sessão do Pregão. 

14.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 

14.16. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos serviços 
condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 
previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido. 

14.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

15. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
15.1. Efetuados os procedimentos previstos na etapa de lances deste Edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a 
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

15.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com 
o estabelecido neste Edital, serão inabilitados; salvo as licitantes que 
apresentaram documentação no credenciamento e estão comprovadamente 
enquadradas no Regime de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, terão 
um prazo de 02 (dias) úteis sendo prorrogado por igual período a critério da 
administração Publica, para apresentar nova comprovação de regularidade 
fiscal exigida no edita. 

15.3. Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do 
órgão promotor do certame, na hipótese da existência de recursos. 

15.4. Se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pelo Pregoeiro.     

15.5. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os 
licitantes credenciados, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida 
para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao 
final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo representante(s) 
credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
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15.6. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente 
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho e/ou assinado o contrato pela 
licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

SEÇÃO XI – DO RECURSO 

16. Ao final da sessão, após declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 
da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata dos autos. 

16.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final de 
cada lote/item do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

16.2. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

16.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Rua São Luiz 210 - Centro – São Miguel da Boa Vista/SC. 

16.4. Improvidos os recursos, o Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC 
fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante declarado vencedor, 
homologará a licitação e decidirá quanto à contratação. 

16.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, 
nem serão recebidas às petições de contrarrazões intempestivamente 
apresentadas. 

16.6. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via 
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

17.1. O(s) objeto(s) deste Pregão será adjudicado, por item, à licitante vencedora. 

SEÇÃO XIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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18.1. Os encargos das partes bem como as normas relativas a liquidação, 
pagamento, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do 
Anexo I deste Edital. 

19. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município. 

20. Quando a licitante convocada não retirar a nota de empenho no prazo e nas 
condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para retirar a nota de empenho, 
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação.  

SEÇÃO XIV – DAS SANÇÕES 

21. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município 
de São Miguel da Boa Vista/SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo do pagamento 
de multa de até 30% do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

21.1. cometer fraude fiscal; 

21.2. apresentar documento falso; 

21.3. fizer declaração falsa; 

21.4. comportar-se de modo inidôneo; 

21.5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 

21.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

21.7. não mantiver a proposta. 

22. Para os fins da Subcondição 47.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº. 8.666/93. 

SEÇÃO XV – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

23. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 
petição protocolada junto ao setor de Compras e Licitações do Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC em horário de atendimento. 

24. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

25. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

26. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias, 
úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
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compras@saomigueldaboavista.sc.gov.br, ou pessoalmente na prefeitura municipal de São 
Miguel da Boa Vista/SC. 

27. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas aos interessados. 

SEÇÃO XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

28. Ao Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC compete anular este Pregão por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-
lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

28.1. A anulação do Pregão induz à da nota de empenho. 

28.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

29. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 
de classificação e habilitação. 

30. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

30.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 
Pregão. 

31. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno 
porte.  

32. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão às últimas. 

33. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do Município, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº. 10.520/2002. 

SEÇÃO XVI – DOS ANEXOS 

34. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

34.1. Anexo I – Especificações Técnicas; 

34.2. Anexo II – Tabela da Frota Veicular do Município de São Miguel da Boa Vista; 

34.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 
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34.4. Anexo IV – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação e do trabalho do menor;  

34.5. Anexo V – Declaração de ciência de cumprimento de requisito de habilitação.  

SEÇÃO XXI – DO FORO 

35. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na no Foro da cidade e comarca de 
Maravilha/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos 
previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

São Miguel da Boa Vista/SC, 13/03/2015. 
 
 
 
 
 

VALMIR CESAR SCHROTER     MARCELO JONEZ MULLER     GILBERTO JOSÉ MIORANDO                
Prefeito Municipal em exercício                  Pregoeiro                                        Assessor jurídico 
 
 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 
MODALIDADE: Pregão Presencial  
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento estabelece os critérios para a contratação de seguro para a frota de 
veículos do Município de São Miguel da Boa Vista/SC. 

No Anexo II do Edital encontra-se a relação da frota do Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC a ser considerada nesta contratação. 

2. CONDIÇÕES 

2.1 OBJETO  

Contratação de SEGURO TOTAL para os veículos da frota oficial do Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC em todo o território nacional (Anexo II – Tabela de 
Frota Veicular do Município de São Miguel da Boa Vista/SC), com cobertura contra 
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos 
causados pela natureza e a terceiros, danos morais e lucros cessantes e 
assistência 24 horas.    

2.2 META FÍSICA 

Contratação do seguro objeto deste Pregão para, aproximadamente, 13 veículos. 

2.3 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

A apólice terá sua vigência de 12 meses a partir da assinatura do contrato, 
observando-se para tal a vigência das apólices anteriores. 

Caso o início do serviço somente seja possível após esta data, deverá ser 
considerada como data de início dos serviços, a data da retirada da respectiva nota 
de empenho. 

2.4 VALOR ESTIMADO 

Estima-se o valor total dos prêmios, compreendendo o valor global para o objeto 
deste Pregão R$ 39.560,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta reais).  

2.5 CONDIÇÕES GERAIS:  

2.5.1  Valor de mercado referenciado:  

2.5.1.1 Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado 
como base em 100% (cem por cento) do valor divulgado pela 
FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgada 
pelo site www.fipe.org.br.  

2.5.1.2 Em caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela 
FIPE, a tabela substituta será a tabela MOLICAR, divulgada pelo 



 
 
 
 
 

  

 

15 

site www.molicar.com.br, com o mesmo percentual, vedada a 
utilização de qualquer outra tabela.  

2.5.1.3 Tratando-se de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o 
valor será determinado com base no valor do veículo novo por um 
prazo não inferior a 60 (sessenta) dias a contar data de seu 
recebimento pelo Município de São Miguel da Boa Vista/SC, 
independentemente da quilometragem rodada no período.  

2.5.1.3.1 Entende-se por valor de veículo novo, o valor do 
veículo zero quilômetro constante da tabela de 
referência quando da liquidação do sinistro.  

2.5.2 Da Apólice:  

2.5.2.1 A emissão deverá resultar em apólices individuais para cada 
veículo, não gerando custo para a CONTRATANTE. 

2.5.2.2 Deverá constar na apólice: 

a) Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas 
especificações.  

b) Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e 
seus respectivos veículos de publicação. 

c) Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. 
No caso 100% Tabela Fipe. 

d) Prêmios discriminados por cobertura. 

2.5.2.3 Limites de indenização por cobertura, conforme valores 
constantes no Anexo II – Orçamento Estimativo:  

a)  Responsabilidade Civil (RCF)(RCO):  

I -  Valor para indenização de Danos Materiais a Terceiros: 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para os 
veículos automóveis, exceto para os veículos com 
capacidade de transporte acima de 8 passageiro, o qual 
está estipulado Danos Materiais a Terceiros e 
Transportados no valor de  250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais)   

II - Valor para indenização de Danos Corporais a Terceiros: 
R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais); para os 
veículos automóveis, exceto para os veículos com 
capacidade de transporte acima de 8 passageiro, o qual 
esta estipulado Danos Corporais a Terceiros e 
Transportados no valor de 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais)    

b)  Acidente por Passageiro (APP):  

I - Valor para indenização morte por pessoa: 50.000,00 
(cinquenta mil reais); por pessoa. 
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II - Valor para indenização invalidez por pessoa: 50.000,00 
(cinquenta mil reais); por passageiro. 

III- Valor para indenização por danos morais: R$ 30.000,00 
(trinta mil reais); para os veículos automóveis, exceto para 
os veículos com capacidade de transporte acima de 8 
passageiro, o qual esta estipulado o valor de 100.000,00 
(cem mil reais).   

IV- Valor para indenização por DMH (Danos Médicos 
Hospitalares): R$ 30.000,00 (trinta mil reais); por 
passageiros ou terceiros. 

2.5.2.4 Bônus, quando houver, observando o disposto no item 2.5.5 
destas Especificações Técnicas.  

2.5.2.5 Franquia aplicável, observando o disposto no item 2.5.7 destas 
Especificações Técnicas.  

2.5.2.6 A apólice deverá ser disponibilizada para a CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da emissão da nota 
de empenho. 

2.5.2.6.1 Após a disponibilização da referida apólice, a 
CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
para verificação da sua conformidade e posterior 
confirmação de validade.  

2.5.2.7 Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como 
placa de veículos, classe de bônus, entre outros, a 
CONTRATADA disporá de até 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento do pedido expresso pela respectiva unidade 
fiscalizadora do contrato. 

2.5.2.7.1 A inclusão e/ou correções de que trata o item anterior 
poderá também, a qualquer tempo, ser realizada pelo 
Município de São Miguel da Boa Vista/SC. 

2.5.2.8 O fato de a seguradora deixar de disponibilizar a apólice no prazo 
estipulado não invalida a aplicação, dentro do prazo e termos 
previstos nesta contratação, da cobertura deste serviço em 
ocorrências de sinistros e/ou problemas correlatos bem como a 
aplicação das penas previstas em lei pelo referido atraso.  

2.5.3 Da Avaria:  

2.5.3.1 Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de 
contratação do seguro, isto não será impeditivo para contratação, 
sendo, porém, estas avarias excluídas da cobertura do seguro em 
caso de sinistro de Perda Parcial. 

2.5.3.2 Após procedimento de recuperação pelo Município de São Miguel 
da Boa Vista/SC, durante a vigência do seguro, este deverá 
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submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 
'Cláusula de Avaria'. 

2.5.3.3 Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de 
Indenização Integral. 

2.5.3.4 Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme 
item 2.5.10 destas Especificações Técnicas, será desconsiderada 
qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a 
responsabilidade, a partir da contratação, de acordo com objeto 
deste seguro.  

2.5.4 Do Aviso de Sinistro:  

2.5.4.1 A CONTRATADA deverá colocar à disposição da 
CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 7 
(sete) dias da semana, central de comunicação para aviso de 
sinistro. 

2.5.4.2 A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço 
online, com acessibilidade em todo o território nacional. 

2.5.4.3 Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a 
CONTRATADA terá, no máximo, 03 (três) dias, a contar da data 
do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à 
liberação do serviço a ser executado. 

2.5.4.4 Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATADA deverá 
atender em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
o aviso de sinistro.  

2.5.5 Dos Bônus:  

2.5.5.1 A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual 
contratada, deverá observar os bônus estabelecidos no Anexo II. 

2.5.5.2 A bonificação estabelecida no Anexo II foi obtida, por meio de 
adição de 01 (uma) unidade à bonificação das atuais apólices 
anteriores, as quais devem ser atualizada a cada contratação. 

2.5.6 Do Endosso:  

2.5.6.1 Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão 
de veículos, na apólice poderão ser solicitadas pelo Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC e processadas pela seguradora, 
mediante endosso, aplicando-se as regras constantes dos itens 
2.5.15 e 2.5.16 destas Especificações Técnicas.  

2.5.6.2 Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de 
nome do segurado, endereço, local de permanência e unidade da 
federação para utilização do veículo, chassi e placas dos veículos 
emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao 
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objeto desta contratação, durante o período da vigência da 
apólice. 

2.5.6.3 A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 
(quinze) dias, a contar de pedido expresso pela respectiva 
unidade fiscalizadora do contrato. 

2.5.6.4  O pedido de endosso em qualquer tempo, poderá ser realizado 
pelo Município de São Miguel da Boa Vista/SC.  

2.5.7 Da Franquia: 

2.5.7.1 A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados 
os itens a seguir: 

2.5.7.1.1 A franquia não deverá ser objeto de classificação das 
propostas, que serão avaliadas exclusivamente em 
função dos preços propostos (prêmio). 

2.5.7.1.2 Os valores das franquias deverão constar 
obrigatoriamente nas propostas e na apólice, não 
devendo exceder o limite máximo de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) para automóveis e R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para 
Vans/Micro, devendo, para isso, serem consideradas 
as informações e detalhes constantes das tabelas II, 
devendo ser ofertada, de acordo com análise por 
veículos e seus devidos bônus, franquias de valores 
menores. 

2.5.7.1.3 Os valores de franquias considerados 
especificamente para ocorrência de sinistros com 
substituições unicamente de itens como para-brisas 
frontais, retrovisores, faróis e lanternas não deverá 
exceder o limite máximo de 100,00 para-brisa e 
traseiros e R$ 60,00 para vidros laterais, 
faróis/lanternas e retrovisores, não sendo cumulativas 
com a franquia de que trata o item 2.5.7.1 destas 
especificações. 

2.5.7.1.3.1 A franquia de que trata este item será aplicada de 
acordo com a quantidade de peças sinistradas. 
Assim, por exemplo, se houver a quebra simultânea 
de um farol e uma lanterna, será cobrada uma 
franquia para o farol e outra para a lanterna. 

2.5.7.1.4 Havendo sinistro com a necessidade específica de 
substituição de vidros laterais e traseiros, troca de 
lente de retrovisores e reparo em trincas de para-
brisas, a CONTRATADA não cobrará franquia para 
esses serviços.    
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2.5.7.1.5 Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor 
referente à franquia deverá ser pago pelo Município 
de São Miguel da Boa Vista/SC, prioritariamente, à 
concessionária/oficina que promover o conserto do 
veículo. 

2.5.7.1.5.1 Caso a concessionária/oficina não esteja com sua 
documentação relativa ao Fisco, à Seguridade Social 
e ao FGTS regular, o pagamento da franquia deverá 
ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que 
se responsabilizará pelo repasse. 

2.5.7.1.6 Não haverá cobrança de franquia em caso de 
Indenização Integral ou danos causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão.  

2.5.8 Salvados: 

2.5.8.1 Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser 
de inteira responsabilidade da seguradora. 

2.5.8.2 É de inteira responsabilidade da seguradora contratada, 
providenciar a transferência dos referidos salvados e o devido 
encerramento de registro em nome da CONTRATADA junto aos 
órgãos pertinentes.  

2.5.9 Dos Sinistros: 

2.5.9.1 Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir 
os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as 
despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo 
até a oficina autorizada pela CONTRATANTE, e as indenizações 
ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das 
coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme 
segue:  

2.5.9.1.1 Roubo ou furto, bem como os danos causados por 
tentativa de roubos ou furto, incluindo os vidros.  

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

2.5.9.1.3 Raios e suas consequências. 

2.5.9.1.4 Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos 
danosos praticados de forma isolada e eventual por 
terceiros.  

2.5.9.1.5 Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de 
agentes externos sobre o veículo.  

2.5.9.1.6 Acidentes durante o transporte do veículo por meio 
apropriado.  
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2.5.9.1.7 Submersão total ou parcial em água doce proveniente 
de enchente ou inundações, inclusive quando 
guardado em subsolo.  

2.5.9.1.7.1 Em casos de que trata o item acima, a seguradora 
deverá providenciar a devida higienização quando o 
sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização 
não implica perda de bônus para o segurado. 

2.5.9.1.8 Granizo.  

2.5.9.1.9 Danos causados durante o tempo em que, como 
consequência de roubo ou furto, estiver em poder de 
terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por 
danos materiais ou pessoais causados a terceiros.  

2.5.9.1.10 Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou 
lanternas, retrovisores, obedecendo ao disposto nos 
itens 2.5.7.1.2 e 2.5.7.1.3 destas especificações. 

2.5.9.1.11 Responsabilidade Civil (RCF – Danos Pessoais).  

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

2.5.9.1.13 Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os 
seguintes serviços mínimos:  

a) Chaveiro;  

b) Reboque ou transporte do veículo segurado em 
caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até 
a oficina autorizada pela CONTRATANTE;  

c) Transporte da pessoa segurada por imobilização 
do veículo segurado; transporte das pessoas 
seguradas por roubo ou furto do veículo.  

2.5.10 Da Vistoria Prévia: 

2.5.10.1  As licitantes interessadas em vistoriar os veículos a serem 
segurados poderão comparecer ao Município de São Miguel da 
Boa Vista/SC, em horário de expediente.  

2.5.10.2 A vistoria dos veículos constantes da tabela 1 do Anexo IV deverá 
ser marcada previamente por intermédio do telefone (0xx49) 
36670050, no setor de administração, sito à Rua São Luis, 
210,centro CEP 89879-000, Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC. 

2.5.10.3 Quando solicitada, a vistoria deverá ser marcada no prazo de, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas antes da sua realização. 

2.5.10.4 Quando solicitada, a vistoria deverá ser realizada até 48 
(quarenta e oito) horas antes do horário estabelecido para a 
abertura do Pregão Eletrônico, fixada no preâmbulo deste Edital. 
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2.5.10.5 Não realizada a vistoria ou não obedecidos os prazos previstos 
para a sua marcação ou realização, considerar-se-á que todos os 
concorrentes aceitaram as condições em que se encontram os 
veículos. 

2.5.10.6 O fato de a seguradora deixar de realizar a vistoria ora prevista 
não motiva descumprir as obrigações pertinentes a esse objeto, 
inclusive quanto à cobertura de equipamentos e de acessórios.  

2.5.11 Regulação de Sinistro: 

2.5.11.1  Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das 
causas e as circunstâncias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir 
sobre a cobertura. 

2.5.11.2 Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja 
pronunciamento por parte da seguradora, o Município de São 
Miguel da Boa Vista/SC poderá autorizar a realização de correção 
do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução 
integralmente. 

2.5.11.3 Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser 
realizado a critério do Município de São Miguel da Boa Vista/SC. 

2.5.11.4 Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização 
parcial, a reintegração será automática sem cobrança de prêmio 
adicional. 

2.5.11.5 Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a 
escolha da oficina para execução do serviço ficará totalmente a 
cargo do Município de São Miguel da Boa Vista/SC, não cabendo, 
pela CONTRATADA, quaisquer impedimentos para liberação da 
execução do serviço. 

2.5.11.6 O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro 
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias do aviso de sinistro. 

2.5.11.7 Havendo descumprimento do prazo estabelecido no item anterior, 
a seguradora ficará sujeita a multa diária correspondente 5% 
(cinco por cento) do valor da indenização além das penalidades 
previstas em lei.  

2.5.12 Da Indenização: 

2.5.12.1 Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência 
de um sinistro ocorrerão, obrigatoriamente, por conta da 
seguradora. 

2.5.12.2 Os danos materialmente comprovados, causados pela 
seguradora ou por terceiros, na tentativa de evitar o sinistro ou 
minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade 
da seguradora. 
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2.5.12.3 Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a 
totalidade do limite máximo da garantia contratada para cobrir 
despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente 
causados pelo Município de São Miguel da Boa Vista/SC e/ou por 
terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar 
a coisa.  

2.5.13 Da Indenização Integral: 

2.5.13.1  Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, 
resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a 
quantia de 50% (setenta e cinco por cento) do valor referenciado. 

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

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

2.5.14 Do Questionário de Avaliação de Risco: 

2.5.14.1  Os veículos são conduzidos por servidores ou motoristas 
contratados, de acordo com suas devidas categorias. 

2.5.14.2 No Município de São Miguel da Boa Vista/SC, os veículos 
permanecem recolhidos em estacionamento privativo. 

2.5.14.3 A previsão estimada de quantidade da quilometragem a ser 
percorrida pelos veículos da frota do Município de São Miguel da 
Boa Vista/SC e suas secretarias, objeto desta contratação, 
durante o período da vigência do seguro, é sem limite de 
quilometragem. 

2.5.14.4 Diante das informações fornecidas nos itens acima e, devido às 
características peculiares do serviço, o questionário de avaliação 
de risco não será aplicado, não motivando o descumprimento das 
obrigações pertinentes a esse objeto.  

2.5.15 Da Inclusão e Substituição: 

2.5.15.1 Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio 
for menor que o prêmio anteriormente contratado, a seguradora 
deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada 
proporcionalmente ao período a decorrer. 

2.5.15.2 A devolução deverá ser realizada mediante impressão e 
pagamento de GRU, devendo a empresa enviar recibo, 
devidamente quitado, ao Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC. 
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2.5.15.3 Caberá ao Município de São Miguel da Boa Vista/SC, em 
qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado 
previamente com, pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de 
confirmar a inclusão. O mesmo procedimento será adotado para 
efeito de substituição de veículos, ficando a CONTRATADA 
obrigada a aceitar a menor proposta apresentada, caso o seu 
orçamento não seja o de menor valor.   

2.5.16 Da Exclusão: 

2.5.16.1 Havendo a necessidade, durante o período de vigência da 
apólice, de exclusão de veiculo(s), a CONTRATADA deverá 
calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à 
Administração Publica, mediante a aplicação da fórmula:  

X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde:  

X = Valor anual do prêmio por veículo;  

12 = Número de meses;  

Y = Valor mensal do prêmio por veículo;  

Z = Número de meses restantes para o término da apólice;  

VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.  

2.5.16.2 O valor de Z, número de meses restantes para o término da 
apólice, será obtido considerando a data a partir da comunicação 
realizada pelo Município de São Miguel da Boa Vista/SC à 
operadora do referido seguro. Esta comunicação poderá ser 
realizada por meio de correspondência eletrônica com 
confirmação de entrega e recebimento ou via carta com aviso de 
recebimento.  

2.5.16.3  Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 
15 dias. 

2.5.16.4 A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser 
realizada mediante impressão e pagamento de GRU, devendo a 
empresa enviar recibo, devidamente quitado, ao Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC.  

2.6   DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

2.6.1 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC realizará o pagamento no 
prazo de até 15 (quinze) dias, contado do recebimento definitivo da apólice. 

2.6.2 A CONTRATADA deverá apresentar recibo, para fins de pagamento, junto 
com a entrega definitiva da apólice, com preenchimento por parte de 
pessoa habilitada para tal. 
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2.6.3 Após recebimento da apólice e recibo, de que trata o item anterior, o 
pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da CONTRATADA. 

2.6.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, caso exista 
pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

2.6.5 O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 2.6.4, 
não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

2.6.6 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC encargos moratórios à taxa nominal de 5% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 
simples. 

2.6.7 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data 
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de 
compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 
atraso. 

2.7 DA RESCISÃO 

2.7.1 A rescisão desta contratação se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei 
nº 8.666/93. 

2.7.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
Município de São Miguel da Boa Vista/SC poderá reter, cautelarmente, os 
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 
calculados ou estimados. 

2.7.3 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução 
inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Município 
de São Miguel da Boa Vista/SC adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

2.8 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

2.8.1 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, desde que haja interesse do Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC, com a apresentação das devidas justificativas. 

2.9  DO PREPOSTO 

2.9.1 A CONTRATADA deverá nomear preposto com domicilio a no máximo 30 
km da sede do Município de São Miguel da Boa Vista/SC para, durante o 
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período de vigência da apólice, representá-la na execução do contrato, 
devendo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 
nota de empenho, informar dados completos do referido preposto ao 
Município de São Miguel da Boa Vista/SC.  

2.10 DAS SANÇÕES 

2.10.1 A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciada 
no Sicaf e no cadastro de fornecedores do Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas nestas Especificações Técnicas e demais cominações legais, nos 
seguintes casos: 

2.10.1.1 apresentação de documentação falsa; 

2.10.1.2 inexecução parcial ou total do objeto; 

2.10.1.3 retardamento da execução do objeto; 

2.10.1.4 falhar na execução da contratação; 

2.10.1.5 fraudar na execução da contratação; 

2.10.1.6 comportamento inidôneo; 

2.10.1.7 declaração falsa; 

2.10.1.8 fraude fiscal. 

2.10.2  Para os fins do item 2.10.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei 
nº. 8.666/1993. 

2.10.3  Para as condutas descritas nos itens 2.10.1.1, 2.10.1.4, 2.10.1.5, 2.10.1.6 e 
2.10.1.7 serão aplicadas multa de no máximo 30% do valor contratado. 

2.10.4  Para os fins dos itens 2.10.1.2 e 2.10.1.3, serão aplicadas multa nas 
seguintes condições: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratado por dia de atraso 
na prestação do serviço, até o máximo de 30% (trinta por cento), o que 
configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;  

b) até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor contratado no caso de 
inexecução parcial do contrato ou de descumprimento de obrigação 
contratual.  

c) 30% (trinta por cento) do valor contratado no caso de inexecução total 
do objeto contratado. 

2.10.5 Fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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2.10.5.1 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 
devido pela CONTRATADA ao Município de São Miguel da Boa 
Vista/SC, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
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ANEXO II 
TABELA DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 

 

 ITEM VEÍCULO ANO/MOD COMB. PLACA CHASSI BÔNUS UF 
CEP COBERTURA 

CONTRATADO 
VALOR MAXIMO 

1. Doblo Essence 1.8 2014/2014 Gasol/al MFU-6923 9BD119609E1115281 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 1.490,00 
2. Doblo Essence 1.8 2014/2014 Gasol/al MFU-6893 9BD119609E1114525 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 1.490,00 

3. Doblo Essence 1.8 2008/2008 Gasol/al MGW-9831 9BD11930581049785 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 1.490,00 

4. Master Ambulancia 2010/2011 Diesel MRH-6737 93YADCUH6BJ529730 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 6.350,00 

5. Ducato Multi Jaedi 2014/2014 Diesel MLQ-9877 93W245H34E2139346 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 3.900,00 
6. Corsa Clasic LS 2013/2014 Gasol/al MLL-2186 9BGSU19F0EB196537 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 1.450,00 

7. 
Logan Sedan 

Expression 1.6 8v  
2012/2013 

Gasol/al 
MLE-2188 93YLSR76HDJ559721 

1 
SC 

89879-000 TOTAL R$ 1.390,00 

8. 
Grand Livina SL 1.8 

16V FLEX 
2011/2012 

Gasol/al 
MIX-3708 94DJBAL10CJ833562 

2 
SC 

89879-000 TOTAL R$ 1.700,00 

9. 
Grand Livina S 1.8 

16V FLEX 
2012/2013 

Gasol/al 
MJI-5673 94DJBYL10DJ256477 

0 
SC 

89879-000 TOTAL R$ 1.700,00 

10. 
Micro Ônibus Volare 

V8 ESC 
2010/2011 Diesel MHO-4347 93PB25G30BC034344 

1 
SC 

89879-000 TOTAL R$ 5900,00 

11. 
Micro Ônibus Volare 

V8 ON 
2011/2012 Diesel MKD1592 93PB26G30CC39989 

1 
SC 

89879-000 TOTAL R$ 5900,00 

12. Boxer 330M 2008/2008 Diesel MEG-4185 936ZBPMMB82028469 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 3900,00 
13. S10 cabine dupla 2.8 2014/2014 Diesel MMM-4016 9BG148EK0EC452891 0 SC 89879-000 TOTAL R$ 2900,00 
14.         VALOR LOTE: R$ 39.560,00 
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COBERTURAS CONTRATADAS: 
 

1- Os itens 1 a 3, 6 a 9 e 13 terão cobertura de Seguro Total (AUTOMOVEIS) com as seguintes coberturas: 
Casco 100% tabela Fipe – franquia máxima 3.000,00. 
Danos materiais a terceiros: 150.000,00 
Danos corporais a terceiros: 150.000,00 
Danos morais: 30.000,00 
App morte: 50.000,00 
App invalidez: 50.000,00 
DMH (Danos Médicos Hospitalares): 30.000,00 
Assistência 24 horas – contratado km livre (guincho e taxi). 
Vidros – Contratado Franquia máxima 100,00 para-brisa e traseiros e 60,00 laterais. 
Faróis/Lanternas e Retrovisores. 
 

2- Os itens 4, 5, 10 a 12 terão cobertura de Seguro Total (VANS/MICRO) com ase seguintes coberturas: 
Casco 100% tabela Fipe – franquia máxima 4.000,00 
Danos materiais a terceiros e transportados: 250.000,00 
Danos corporais a terceiros e transportados: 250.000,00 
Danos morais: 100.000,00 
App morte: 50.000,00 
App invalidez: 50.000,00 
DMH (Danos Médicos Hospitalares): 30.000,00 
Assistência 24 horas – contratado km livre (guincho e taxi). 
Vidros – Contratado franquia máxima 100,00 para-brisa e traseiros e 60,00 laterais. 
Faróis/Lanternas e Retrovisores. 
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ANEXO III 
 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA 
LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ, 210. 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
 
                           
                  FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA  
 
Proponente: ................................................................. 
Endereço: ......................................................... 
Cidade:..................................................... 
CNPJ:................................................... 
 
36. A presente licitação tem como objeto a contratação, por item, de seguro para a frota de veículos oficiais integrantes da frota do 
Município de São Miguel da Boa Vista/SC, com cobertura, em todo o território nacional, contra danos materiais resultantes de sinistros de 
roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e a terceiros, danos morais e lucros cessantes e assistência 24 horas, 
conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, podendo ser renovado, por único e exclusivo interesse da administração 
municipal, por até 60 meses sendo corrigido ao final da vigência da apólice, pelo acumulado dos últimos 12 meses do INPC. 

 
Dos Itens. 
Item Quan Unid Descrição Premio Unt. Franquia total Valor R$ 
01 01 Unid Doblo Essence 1.8    
02 01 Unid Doblo Essence 1.8    
03 01 Unid Doblo Essence 1.8    
04 01 Und Master Ambulancia    
05 01 Unid Ducato Multi Jaedi    
06 01 Unid Clasic LS    
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07 01 Unid Logan Sedan Expression 1.6 8v     
08 01 Unid Grand Livina SL 1.8 16V FLEX    
09 01 Unid Grand Livina S 1.8 16V    
10 01 Unid Micro Ônibus Volare V5    
11 01 Unid Micro Ônibus Volare W8 ON    
12 01 Unid Boxer 330M    
13 01 Unid S10 cabine dupla 2.8    
   Total    

 
 Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 
tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação. 
 
Representante Legal 
Nome:……………………………………….. 
Cargo: proprietário 
CPF:………………………………………….. 
Data:…………………………………………. 
Carimbo do CNPJ e Assinatura do Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

31 

ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E DO TRABALHO DO MENOR 
LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ, 210. 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
    ………..(RAZÃO SOCIAL)………………………………………………………………………………….                     
a) Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº. ..... / ............, DECLARA expressamente 
que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o Edital. 
b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que determina o Edital. 
 
…………………………………………./……………../……….. de 2015. 
 
_______________________ 
          (representante) 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após o CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de 
Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
          2) A não-entrega desta Declaração, exigida no Edital, implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a 
documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 
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ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ, 210. 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2015. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
     …………………………RAZÃO SOCIA…………………………………………………………………., por intermédio de seu representante legal, 
o (a) Sr.(a) ……………..REPRESENTANTE……………………………. 
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade no ………………………. e do CPF/MF no ………………………………………., para os fins 
de participação no Pregão Presencial No .../.........., e para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4o da Lei no. 10.520, de 17/07/2002, 
publicada no DOU de 18/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão 
em epígrafe. 
 
…………………………………………………/………………./……………… de 2015. 
 
_________________ 
( REPRESENTNATE) 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após o CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de 
Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
           2) A não-entrega desta Declaração, exigida no Edital, implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a 
documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 
 
 


