
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2017. 

MODALIDADE: Pregão Presencial  

 

PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº. 

80.912.124/0001-82, representado por seu Prefeito, VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF nº. 938.411.089-20 RG n°. 
3.299.783, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatório, na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor preço por item, no regime de contratação de preços unitários, 
para contratação de empresa para fornecimento de seguros para a frota de veículos do Município de São 
Miguel da Boa Vista/SC, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº. 10.520/2002, 
com aplicação subsidiariam da Lei 8.666/93 e suas atualizações.  

Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 29/06/2017, até às 
08:30 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. 
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de seguro para a frota de veículos do Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC, conforme descritivo e valor máximo descrito na tabela abaixo: 
 
Item Qua

nt 
Un Descrição  Preço Max. Unit. 

1 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL) DO VEICULO 
CHEVROLET/CLASSIC LS 5P CHASSI 9BGSU19FOEB196537, 
RENAVAN 586891064 ANO 2013/2014 PLACA MLL2186, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
1.950,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

1.800,00 

2 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
RENAULT/LOGAN EXP 16 HP, 5P CHASSI 
93YLSR76HDJ559721, RENAVAN 507229118 ANO 2012/2013 
PLACA MLE2188, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 1.500,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS 
CORPORAIS A TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 

2.180,00 



MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 
3 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 

CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ, 7P CHASSI 
9BGC75EOGB116113, RENAVAN 1051429924 ANO 2015/2016 
PLACA QHJ3984, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.400,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS 
CORPORAIS A TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

3.218,00 

4 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1115281, RENAVAN 
999439251 ANO 2014/2014 PLACA MFU6923, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

2.950,00 

5 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1114525, RENAVAN 
999438239 ANO 2014/2014 PLACA MFU6893, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

2.950,00 

6 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
CHEVROLET/S10 LT DD2A, 5P CHASSI 9BG148EKOEC452891, 
RENAVAN 114595005 ANO 2014/2014 PLACA MMM4016, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.050,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$   60.000,00   PARA MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 

4.175,00 



KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

7 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
NISSAN/GRAND LIVINA 18 SL, 7P CHASSI 
94DJBAL1OCJ833562, RENAVAN 378206877 ANO 2011/2012 
PLACA MIX3708, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.670,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

2.481,00 

8 1 SEG. SEGURO TOTAL VEICULO TIPO RENAULT/MASTER TCA, 
(ÂMBULANCIA), CHASSI 93YADCUH6BJ529730, ANO/MODELO 
2010/2011, PLACA MHR6737, SEM FRANQUIA, COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 PARA DANOS MATERIAIS, R$ 
200.000,00 DANOS CORPORAIS, R$ 50.000,00 PARA MORTE 
POR PASSAGEIRO, R$ 50.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO, R$ 10.000,00 PARA DESPESAS MEDICAS 
HOSPITALARES E PARA DANOS MORAIS R$ 10.000,00. 
COBERTURA DE VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES. 
ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 200 KM), 

5.871,50 

9 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O 
VEÍCULO MARCOPOLO – VOLARE V8 ON 2011/2012 ESCOLAR 
– PASSAGEIROS: 30 PLACA: MKD1592, 
CHASSI:93PB26G30CC039989, RENAVAN: 460417266 – COM 
COBERTURA DE R$ 122.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 20.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.100.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00 

7.800,00 

10 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O 
VEÍCULO FIAT – DUCATO MULTI JEADI T 2014/2014 – 
PASSAGEIROS: 14 PLACA: MLQ9877, 
CHASSI:93W245H34E2139346, RENAVAN:1285038417 – COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 30.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.050.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00. 

5.469,00 

   TOTAL  36.413,00 
 

1.2 O Seguro deverá estar vigente a partir de 15/07/2017 até 14/07/2018; 
1.3 Salvo disposição específica em contrário, o prazo de entrega das Apólices ou Contrato de Seguro é de 15 

(quinze) dias, contados da data de assinatura do contrato. 



 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar deste Pregão às pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital. 
  
2.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº. 8.666/93.  
 
2.3 - Licitante declarado INIDÔNEO para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou 
indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no parágrafo único do Art. 97 da Lei 
8.666/93. 
  
2.4 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de mais de 
uma empresa pelo mesmo representante.  
 
2.5 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em 
perfeitas condições.  
 
2.6 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas um preço para o objeto desta licitação.  
 
2.7 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
 

3 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
3.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
3.1.1 – Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão estar devidamente 
fechados e entregues ao Pregoeiro(a), na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço datas 
e horários especificados abaixo: 
LOCAL: Rua São Luiz 210- Centro – Setor de Compras – São Miguel da Boa Vista/SC. 
DATA: 29/06/2017. 
HORÁRIO: 08:30 hs. 
  
3.1.2 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de 
Habilitação.  
 
3.1.3 - 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: 
 
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. 37/2017. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
LICITANTE: .................................................................... 
CNPJ/CPF: ..................................................................... 
ABERTURA: 29/06/2017.  HORA: 09:00hs. 
 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
ENVELOPE Nº. 002 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2017. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
LICITANTE: .................................................................... 
CNPJ/CPF: ..................................................................... 
ABERTURA: 29/06/2017. HORA: 09:00 hs. 
 
3.2 - 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). 
 
3.3 - 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. 
 
3.4 - 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 até o início da sessão do Pregão.  
 
3.5 - 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. 
 
3.6 - 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.   
 
3.7 - 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 item 3.1.1 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 
vinte e quatro horas.  
 
3.8 - 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. 
 
3.9 - 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. 
 
3.10 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 001) 



 
4.1 - 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 vírgula; 
 
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; 
 
4.2 - 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. 
 
4.3 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
 
4.4 - 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. 
 
4.5 - A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais necessários à 
entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 
   
4.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
  

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2) 
  
5.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter: ANEXO I. 
 

6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1 - 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. 
  
6.2 - 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. 
 
6.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos: 



 
I – Cópia autenticada do Documento Oficial de Identidade com foto; 
 
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 – Cópia autenticada dos Atos constitutivos da pessoa jurídica ou Estatuto, atos comprobatórios de eleição, 
declaração de firma individual, etc., conforme o caso.  
 
IV - Certidão emitida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, que comprove autorização para 
atuar na área de seguro objeto da licitação. 
 
V – 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, exemplo: certidão simplificada da junta comercial expedida há no máximo 90 dias. 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 
e exclusividade na licitação, sendo a mesma inabilitada de participar no certame. 
 
6.3.1 - 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.   
 
6.4 - 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. 
 
6.5- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 

7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - 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 registradas em ata os 
nomes das licitantes. 
 
7.1.1 - A empresa poderá enviar sua proposta e documentação por meio de entrega postal, desde que envie 
fora do envelope as declaração exigidas com assinatura reconhecida do representante legal da empresa e 
cópia autenticada do ato constitutivo ou estatuto, caso contrário será desclassificada. 
 
7.2 - Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro na forma do subitem 7.1 e dado início à abertura dos 
envelopes, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
  
7.3 - Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo feita sua conferência 
e rubrica, pelo pregoeiro. 



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

 
8 - DO JULGAMENTO 

 
8.1 - Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos 
 
8.1.1 - O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá 
ao critério do Menor Preço por Item: 
 
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. 
 
8.2 - Etapa de Classificação de Preços. 
 
8.2.1 - Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.  
 
8.2.2 - 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. 
 
8.2.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes. 
 
8.2.4 - 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. 
 
8.2.4.1 - O valor máximo, em Reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme 
subitem 8.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço. 
 
8.2.5 - 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. 
 
8.2.6 - 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. 
 
8.2.7 - 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. 
 
8.2.8 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço. 
 



8.2.8.1 - 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. 
 
8.2.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da 
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva. 
 
8.2.10 - 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. 
 
8.2.11 - 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. 
 
8.2.12 - 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. 
 
8.2.13 - 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. 
 
8.2.14 - Nas situações previstas nos subitens 8.2.8, 8.2.11 e 8.3.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 
 
8.2.15 -Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 
constantes do subitem 16.1, deste Edital. 
 
8.2.16 - 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. 
 
8.2.17 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
 
8.3 - Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
 
8.3.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 9.2 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. 
 
8.3.2 - 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 enquadradas no Regime de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis sendo prorrogado por 
igual período a critério da administração Publica, para apresentar nova comprovação de regularidade fiscal 
exigida no edital. 
 
8.3.3 - 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. 



 
8.3.4 - 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 adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro.     
 
8.3.5 - 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 pelos representantes credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à 
sessão. 
 
8.3.6 - 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.  
 
8.3.7 - Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação do 
objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos ao Prefeito 
Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na 
hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito para julgamento de tais recursos 
e, em caso de improvimento dos mesmos, para adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, para 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1 - 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. 
 
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final de cada lote do Pregão, 
importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante 
vencedor. 
 
9.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.4 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Rua São 
Luiz 210 - Centro – São Miguel da Boa Vista/SC. 
 
9.5 - 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. 
 
9.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas às 
petições de contrarrazões intempestivamente apresentadas.  
 

10 - DO CONTRATO 
 
10.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da licitante vencedora será convocado para 
firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, e da proposta aceita respeitando um prazo máximo de 5 



(cinco) dias. 
 
10.2 - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 
habilitação. 
 
10.3 - O contrato poderá ser renovado por único e exclusivo interesse da administração municipal, com o 
consentimento da contratada, por até 60 meses. 
 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 As despesas decorrentes do cumprimento da presente licitação, correrão por conta do elemento 
orçamentário: 
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação. Descrição 
2.002- Manutenção das atividades 
do Gabinete do Prefeito. 

33900000 Aplicações Direta 

2.004 – Manutenção das 
atividades da Administração Geral. 

33900000 Aplicações Direta 

2.015 – Programa Transporte 
Escolar _ Ensino Fundamental 

33900000 Aplicações Direta 

2.035 – Manutenção Das 
Atividades Da Saúde Publica 

33900000 Aplicações Direta 

2.041 – Manutenção Das 
Atividades de Vigilância Sanitária.  

33900000 Aplicação Direta 

2.045 – Manutenção das 
Atividades da Assistência Social. 

33900000 Aplicação Direta 

 
12 - DAS CONDIÇÕES ECONONÔMICO-FINANCEIRAS 

 
12.2 - O preço proposto para o objeto da presente licitação, não sofrerá reajustes ou reequilíbrio financeiro. 
 
12.3 - Caso houver renovação de contrato o mesmo poderá ser reajustado quando do comum acordo pelo 
INPC médio acumulado dos últimos 12 meses. 

 
13 - DO PAGAMENTO 

 
13.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura, em moeda nacional, Mediante Depósito Bancário, até o dia 12 do 
mês subsequente, acompanhadas de nota fiscal e suas respectivas ordens de compra, devidamente atestada 
pelo Secretário da Pasta e/ou servidor por ele designado sob sua responsabilidade.  
 
13.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de 
contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da 
matriz. 
 

14 - DOS ENCARGOS 
 
14.1 - Incumbe a Administração Municipal: 
 
I - Fiscalizar por intermédio do Secretário Municipal das respectivas secretarias, ora nominado fiscal do 
contrato, conforme Decreto 031/2017, a entrega e posterior eficácia do objeto licitado, bem como atestar nas 



notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação, além de aplicar as sansões cabíveis para este 
edital e contrato administrativo em caso de necessidade. 
 
II - efetuar os pagamentos à Contratada. 
 
III - aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
14.2 - Incumbe à Contratada, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos: 
 
I - realizar a prestação dos serviços, objeto da presente licitação, nos prazos e condições previstos conforme 
Edital; 
 
II - pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os materiais fornecidos; 
 
III - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da contratação; 
 
IV - manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 
 
VI - assumir todos os gastos e despesas que fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações 
decorrentes da contratação, tais como: transportes, combustível, veículos, estadia, diárias, e demais custos 
para a realização dos serviços.  
 

 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1 - A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações legais.  
 
16.2 - Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
 
I - advertência; 
 
II - multas: 
 
a) De 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso a contratada não providenciar a regularização do 

sinistro porventura ocorrido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação da Contratante. 
b) De 02% (dois por cento), sobre o valor do contrato, por dia de atraso posterior as 24 (vinte e quatro) horas 

fixadas no item anterior e/ou no caso de descumprimento de qualquer das clausulas deste contrato ou do 
Edital. 

c) De 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 

d) De 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato pela recusa injustificada em assinar o termo 
contratual, ou por rescisão unilateral por interesse da contratada. 



16.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
16.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
16.6 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da 
respectiva intimação. 
 
16.7 - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
16.8 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
16.9 - As sanções previstas no inciso I da clausula décima, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II. 
 

17 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
17.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 
 
17.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos 
prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado da conclusão do contrato sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
 
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/93; 
 
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 
 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a 
execução do Contrato; 



 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas pela 
máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo Administrativo a 
que se refere o Contrato; 
 
l) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços 
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato; 
 
o) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que 
prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que indireta, das normas que disciplinam as 
licitações. 
 
17.3 - Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 
 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei nº. 8.666/93; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança 
da contratação. 
 
18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais poderão serem corrigidas pelo pregoeiro, desde 
que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização 
da sessão pública deste Pregão. 
 
18.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
18.4 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 
referente ao presente Edital. 
 
18.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão 
direito à contratação. 



 
18.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura de São Miguel da 
Boa Vista/SC, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
18.7 - O Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
 
18.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
18.9 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 
Comarca de Maravilha/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que 
possa ser, exceto o que dispõe o inciso X do art. 29 da Constituição Federal. 
 
18.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos locais e horários anteriormente estabelecidos. 
 
18.11 - É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto que for adjudicado em consequência 
desta licitação. 
 
18.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
18.13 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I - HABILITAÇÃO. 
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
ANEXO III - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
E DO TRABALHO DO MENOR 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 

19. DOS CASOS OMISSOS 
 

19.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº. 10.520/2002. 
 

20. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
20.1 Este Pregão será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no Mural Público da Prefeitura 
Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, no Site do município, e no Diário Oficial dos Municípios.  
 
20.2 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Compras e Licitações, no endereço mencionado 
no preâmbulo, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no setor de compras e 
licitações até o último dia previsto para entrega dos envelopes. 
 



 São Miguel da Boa Vista/SC, 14/06/2017. 
 
 
 
 
 

 
VILMAR SCHMAEDECKE 

Prefeito Municipal  
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2017. 

MODALIDADE: Pregão Presencial  

 

ANEXO I 

 
Para o presente Processo Licitatório, será necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, 
que deverão ser apresentados em original ou devidamente autenticados por Cartório ou por servidor público 
municipal. 
 
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. 

 
 
 
ANEXO II 
 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 
LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ, 210. 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 37/2017. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

 A (nome da empresa)______________, CNPJ n° ___________, com sede à _____________, neste ato 



representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço) 
 
 
Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),  
 
 
A quem confere(m) amplos poderes para junto a Administração Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, 
praticar atos necessários para representar a outorgante no processo licitatório n° 37/2017, na modalidade 
Pregão Presencial, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais 
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, 
e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 
 

 
 
Local, data e assinatura 

 
RECONHECER FIRMA 
 
 
 
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. 37/2017. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 

                           
                  FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA  

Proponente: ................................................................. 

Endereço: ......................................................... 

Cidade:..................................................... 

CNPJ:................................................... 

  
 
Item Qua

nt 
Un Descrição  Preço Max. Unit. 

1 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL),DO VEICULO 
CHEVROLET/CLASSIC LS 5P CHASSI 9BGSU19FOEB196537, 
RENAVAN 586891064 ANO 2013/2014 PLACA MLL2186, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
1.950,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   

 



PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

2 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
RENAULT/LOGAN EXP 16 HP, 5P CHASSI 
93YLSR76HDJ559721, RENAVAN 507229118 ANO 2012/2013 
PLACA MLE2188, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 1.500,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

3 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ, 7P CHASSI 
9BGC75EOGB116113, RENAVAN 1051429924 ANO 2015/2016 
PLACA QHJ3984, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.400,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

4 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1115281, RENAVAN 
999439251 ANO 2014/2014 PLACA MFU6923, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 



5 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1114525, RENAVAN 
999438239 ANO 2014/2014 PLACA MFU6893, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

6 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
CHEVROLET/S10 LT DD2A, 5P CHASSI 9BG148EKOEC452891, 
RENAVAN 114595005 ANO 2014/2014 PLACA MMM4016, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.050,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

7 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
NISSAN/GRAND LIVINA 18 SL, 7P CHASSI 
94DJBAL1OCJ833562, RENAVAN 378206877 ANO 2011/2012 
PLACA MIX3708, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.670,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

8 1 SEG. SEGURO TOTAL VEICULO TIPO RENAULT/MASTER TCA, 
(ÂMBULANCIA), CHASSI 93YADCUH6BJ529730, ANO/MODELO 
2010/2011, PLACA MHR6737, SEM FRANQUIA, COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 PARA DANOS MATERIAIS, R$ 
200.000,00 DANOS CORPORAIS, R$ 50.000,00 PARA MORTE 
POR PASSAGEIRO, R$ 50.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO, R$ 10.000,00 PARA DESPESAS MEDICAS 
HOSPITALARES E PARA DANOS MORAIS R$ 10.000,00. 
COBERTURA DE VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES. 
ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 200 KM), 

 

9 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O  



VEÍCULO MARCOPOLO – VOLARE V8 ON 2011/2012 ESCOLAR 
– PASSAGEIROS: 30 PLACA: MKD1592, 
CHASSI:93PB26G30CC039989, RENAVAN: 460417266 – COM 
COBERTURA DE R$ 122.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 20.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.100.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00 

10 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O 
VEÍCULO FIAT – DUCATO MULTI JEADI T 2014/2014 – 
PASSAGEIROS: 14 PLACA: MLQ9877, 
CHASSI:93W245H34E2139346 , RENAVAN:1285038417 – COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 30.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.050.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00. 

 

   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 
 
 
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. 37/2017. 
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. 37/2017, 



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 2017. 
 
_______________________ 
          (representante) 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de 
Habilitação no ato do CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e 
Habilitação) exigidos nesta licitação. 
 2) A não-entrega desta Declaração e documentos, 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. 
 
 
 
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. 372017. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

     ………………………………RAZÃO SOCIAL…………………………………………………………………………., 
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) 
……………..REPRESENTANTE………………………………………. 
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n

o
 ………………………. e do CPF/MF n

o
 

………………………………………., para os fins de participação no Pregão Presencial n
o
 .../.........., e para 

cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4
o
 da Lei n

o
 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 2017. 
 
_________________ 
( REPRESENTNATE) 
 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de 
Habilitação no ato do CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e 



Habilitação) exigidos nesta licitação. 
 2) A não-entrega desta Declaração e documentos, 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. 
 
 
 
ANEXO VI 
 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.__/2017. 
Contrato de Prestação de Serviço.           
   
  O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz 
210, inscrito no CNPJ Nº. 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício o Sr. 
VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste 
Município, inscrito no CPF nº. 938.411.089-20, RG n°. 3.299.783, doravante denominado CONTRATANTE e a 
empresa ___________________________, pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua 
____________, nº. ___, Bairro______, no Município de ____________ - SC, inscrito no CNPJ sob nº. 
____________, neste ato representado pelo seu proprietário _________________, brasileiro, residente e 
domiciliado no Município de ___________ - SC, doravante denominado de CONTRATADA, resolvem contratar 
o objeto do presente, de acordo com o Edital do Processo Licitatório nº. 37 /2017, pelas seguintes clausulas que 
seguem: 
   
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Contratação de empresa para fornecimento de seguro para a frota de veículos do município de São Miguel 
da Boa Vista/SC, conforme descritivo e valor máximo descrito na tabela abaixo: 
 

Item Quant Un Descrição  Preço Max. Unit. 
1 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL),DO VEICULO 

CHEVROLET/CLASSIC LS 5P CHASSI 9BGSU19FOEB196537, 
RENAVAN 586891064 ANO 2013/2014 PLACA MLL2186, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
1.950,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

2 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
RENAULT/LOGAN EXP 16 HP, 5P CHASSI 
93YLSR76HDJ559721, RENAVAN 507229118 ANO 2012/2013 
PLACA MLE2188, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 1.500,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 

 



HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

3 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ, 7P CHASSI 
9BGC75EOGB116113, RENAVAN 1051429924 ANO 2015/2016 
PLACA QHJ3984, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.400,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

4 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1115281, RENAVAN 
999439251 ANO 2014/2014 PLACA MFU6923, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

5 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO FIAT/DOBLO 
ESSENCE 1.8, 7P CHASSI 9BD119609E1114525, RENAVAN 
999438239 ANO 2014/2014 PLACA MFU6893, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.900,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   
PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

6 1  SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
CHEVROLET/S10 LT DD2A, 5P CHASSI 9BG148EKOEC452891, 
RENAVAN 114595005 ANO 2014/2014 PLACA MMM4016, COM 
COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – FRANQUIA MAXIMA 
6.050,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS MATERIAIS A 
TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  CORPORAIS A 
TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   POR   

 



PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

7 1 SEG. SEGURO COMPREENSIVO (TOTAL), DO VEICULO 
NISSAN/GRAND LIVINA 18 SL, 7P CHASSI 
94DJBAL1OCJ833562, RENAVAN 378206877 ANO 2011/2012 
PLACA MIX3708, COM COBERTURA DE CASCO 100% FIPE – 
FRANQUIA MAXIMA 3.670,00, R$ 150.000,00 PARA DANOS 
MATERIAIS A TERCEIROS, R$ 175.000,00   DANOS  
CORPORAIS A TERCEIROS,   R$   60.000,00   PARA  MORTE   
POR   PASSAGEIRO, R$ 60.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO. R$ 60.000,00 DESPESAS MÉDICAS 
HOSPITALARES. ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 
KM ILIMITADO), CLASSE DE BÔNUS: 10- COBERTURA DE 
VIDROS, FAROIS, LANTERNAS E RETROVISORES– DANOS 
MORAIS: R$ 30.000,00 – CARRO RESERVA 30 DIAS. 

 

8 1 SEG. SEGURO TOTAL VEICULO TIPO RENAULT/MASTER TCA, 
(ÂMBULANCIA), CHASSI 93YADCUH6BJ529730, ANO/MODELO 
2010/2011, PLACA MHR6737, SEM FRANQUIA, COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 PARA DANOS MATERIAIS, R$ 
200.000,00 DANOS CORPORAIS, R$ 50.000,00 PARA MORTE 
POR PASSAGEIRO, R$ 50.000,00 PARA INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO, R$ 10.000,00 PARA DESPESAS MEDICAS 
HOSPITALARES E PARA DANOS MORAIS R$ 10.000,00. 
COBERTURA DE VIDROS, LANTERNAS E RETROVISORES. 
ASSISTENCIA 24 HORAS (TAXI E GUINCHO 200 KM), 

 

9 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O 
VEÍCULO MARCOPOLO – VOLARE V8 ON 2011/2012 ESCOLAR 
– PASSAGEIROS: 30 PLACA: MKD1592, 
CHASSI:93PB26G30CC039989, RENAVAN: 460417266 – COM 
COBERTURA DE R$ 122.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 20.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.100.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00 

 

10 1 SEG. SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL ONIBUS.) PARA O 
VEÍCULO FIAT – DUCATO MULTI JEADI T 2014/2014 – 
PASSAGEIROS: 14 PLACA: MLQ9877, 
CHASSI:93W245H34E2139346 , RENAVAN:1285038417 – COM 
COBERTURA DE R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A 
TERCEIROS, R$ 200.000,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 
E R$ 30.000,00 APP MORTE E INVALIDEZ, 3.050.000,00 DANOS 
MATERIAS E CORPORAIS A TRANSPORTADOS 
(PASSAGEIROS E MOTORISTA) SEM FRANQUIA – CLASSE DE 
BÔNUS 01– DANOS MORAIS:  R$ 30.000,00. 

 

   TOTAL   



 
1.1 O Seguro deverá estar vigente a partir de 15/07/2017 e vigorar até o dia 14/07/2018; 
1.2 Salvo disposição específica em contrário, o prazo de entrega das Apólices ou Contrato de Seguro é de 15 

(quinze) dias, contados da data de assinatura do contrato. 
 
              
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES ECONOMICO-FINANCEIRAS 
 

DO PRECO 
O preço total dos itens adjudicados é de R$ ____________ (_______________________ reais), 

perfazendo um valor mensal de __________(________________________) incluindo-se nele o frete, tributos e 
demais custos. 
 
                     DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será feito pela Prefeitura, em moeda nacional, Mediante Depósito Bancário, até o dia 12 
do mês subsequente, acompanhadas de nota fiscal e suas respectivas ordens de compra, devidamente 
atestada pelo Secretário da Pasta e/ou servidor por ele designado sob sua responsabilidade.  
 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de 
contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da 
matriz. 

 
DO REAJUSTAMENTO.          

Os preços apresentados não sofrerão nenhum tipo de reajuste ou reequilíbrio para o ano de 2017, 
sendo em caso de renovação poderão ser aplicados ao final de 12 meses, os índices médios dos últimos 12 
meses do INPC.  
                                         
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
 
I - realizar a prestação dos serviços, objeto da presente licitação, nos prazos e condições previstos conforme 
Edital; 
II - pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os materiais fornecidos; 
III - atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da contratação; 
IV - manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 
VI - assumir todos os gastos e despesas que fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações 
decorrentes da contratação, tais como: transportes, combustível, veículos, uniformes, IPIs, e demais custos 
para a realização dos serviços.  
VII - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 37/2017. 
VIII - Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento do que se refere o objeto do 
presente Processo Licitatório.                           
IX - Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços. 
X - A apólice de seguro deverá conter as normas estabelecidas pela SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados. 
XI - Segurar, contra prejuízos devidamente comprovado s, os itens discriminados na Cláusula Primeira deste 
instrumento, até o limite das respectivas importâncias seguradas, independentemente da localização da 
ocorrência do sinistro, valendo a cobertura para qualquer parte do território nacional; 
XII - Emitir documento que contenha os dados do seguro e os bens segurados, coberturas, valores contratados 
(importâncias seguradas), franquias e indenizações;  



XIII - Pagar a indenização ao término das investigações e perícias necessárias para estabelecer a existência de 
sinistro e a extensão dos danos causados aos bens e às pessoas seguradas;  
Atender aos chamados da Contratante no prazo máximo de 24 horas, a contar da sua comunicação;  
IVX - Liberar o segurado da franquia nos casos de:  
a) Perda total do veículo por roubo, furto, incêndio ou danos materiais;  
b) Prejuízos causados ao veículo por colisão, incêndio e suas conseqüências, inclusive danos causados a 
terceiros.  
XV - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação exigidas para a contratação;  
XVI - Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja comunicado pela 
contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação por parte da Contratante;  
XVII - Na cobertura do seguro total para veículos, a seguradora deverá cobrir as despesas com o transporte dos 
mesmos até a oficina indicada pela contratante (serviço de reboque). Estando a oficina fora do seu horário de 
funcionamento, a contratada promoverá o transporte do veículo até o local adequado, providenciando, 
posteriormente, sua remoção à oficina;  
XVIII - Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas aos veículos cobertos com seguro e proporcionar cobertura 
a danos nos vidros e retrovisores dos veículos segurados;  
XIX - Ocorrendo sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que o mesmo tenha sido efetuado, o 
direito à indenização não ficará prejudicado se a Prefeitura Municipal de Itatinga/SP cobrir o débito até a data 
do vencimento;  
XX - Proporcionar cobertura quanto a danos materiais e pessoais quando do sinistro com veículos cobertos com 
seguro, no valor indicado na Cláusula Primeira.  
XXI - A seguradora deverá fornecer manual ou documento equivalente, contendo informações relativas ao 
funcionamento do seguro de automóvel;  
XXII - A contratada providenciará as alterações na apólice solicitadas pela contratante, através de endosso, no 
prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da comunicação do fato por parte da contratante;  
XXIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º 
da Lei nº. 8.666/93, salvo disposto no § 2º do mesmo artigo, assinando aditivos no prazo de 48h a contar da 
comunicação;  
XXIV - Designar, no ato da assinatura do contrato, funcionário responsável para o contato entre a contratada e 
a contratante;  
XXV - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação aos serviços 
prestados;  
XXVI - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio da contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrentes da execução dos serviços;  
XXVII - Responsabilizar-se em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribuições; 
indenizações; vales-transportes; vales-refeição; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo.  
 
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta da atividade: 
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação. Descrição 
2.002- Manutenção das atividades 
do Gabinete do Prefeito. 

33900000 Aplicações Diretas 

2.004 – Manutenção das 
atividades da Administração Geral. 

33900000 Aplicações Diretas 

2.015 – Programa Transporte 
Escolar _ Ensino Fundamental 

33900000 Aplicações Diretas 

2.035 – Manutenção Das 33900000 Aplicações Diretas 



Atividades Da Saúde Publica 
2.041 – Manutenção Das 
Atividades de Vigilância Sanitária.  

33900000 Aplicações Diretas 

2.045 – Manutenção das 
Atividades da Assistência Social. 

33900000 Aplicações Diretas 

 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 

                                                                        
Incumbe a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: 
 
I - Fiscalizar através do secretário Municipal, ora nominado fiscal do contrato, a entrega efetiva do objeto 
licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas, fiscalizando e fazendo cumprir todas as clausulas deste 
termo contratual, bem como do edital do processo licitatório 37/2017, aplicando inclusive as sansões em caso 
de necessidade. 
II – efetuar os pagamentos à Contratada. 
III - aplicar à Contratada por intermédio do fiscal do contrato as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
CLAUSULA QUINTA - PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

A execução do objeto deste Edital será acompanhada e fiscalizada pelo secretário da Pasta, o qual será 
responsável por atestar a entrega e discorrer sobre a qualidade do objeto.  

A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, 
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

O Seguro deverá estar vigente a partir de 15/07/2017 e vigorar até o dia 14/07/2018; 
 
CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

A contratada que deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações legais.  

Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
 
I - advertência; 
II - multas: 
 

a) De 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso a contratada não providenciar a 
regularização do sinistro porventura ocorrido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação da 
Contratante. 

b) De 02% (dois por cento), sobre o valor do contrato, por dia de atraso posterios as 24 (vinte e quatro) 
horas fixadas no item anterior e/ou no caso de descumprimento de qualquer das clausulas deste 
contrato ou do Edital. 

c) De 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; 

d) De 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato pela recusa injustificada em assinar o 
termo contratual, ou por rescisão unilateral por interesse da contratada. 



No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis contados da 
respectiva intimação. 

No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento 
a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

As sanções previstas inciso I da clausula sexta poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II. 
             
CLAUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS 

Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento prévio do Município, 
mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 

Quaisquer comunicações entre as parte com relação a assuntos relacionados a este Contrato, serão 
formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua 
efetiva entrega. 

A fiscalização e o controle aludidos na clausula quarta, não implicarão qualquer responsabilidade 
executiva por parte do Município nem exoneração da Contratada no cumprimento de qualquer das 
responsabilidades aqui assumidas. 

Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria na lei Federal nº.  
8.666/93 e alterações posteriores. 

Ficam fazendo parte integrante do presente as clausulas fixadas no Processo Licitatório nº. 37 /2017. 
 
CLAUSULA SETIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISAO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93. 
 

Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos 
prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado da conclusão do contrato sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
 
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 
 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 



j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a 
execução do Contrato; 
 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas pela 
máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo Administrativo a 
que se refere o Contrato; 
 
l) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços 
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato; 
 
o) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que 
prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que indireta, das normas que disciplinam as 
licitações. 

Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLAUSULA OITAVA - DO FORO 
           Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou 
especial que possa ser. 
            E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, em duas vias ou mais vias de igual forma e teor, 
sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
                   

São Miguel da Boa Vista/SC, __ de _______ de 2017. 
 
 

VILMAR SCHMAEDECKE 
Prefeito Municipal 

_________________________ 
CNPJ sob nº. _______________ 

Representante Legal 

GILBERTO JOSE MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

 
  
Testemunhas 
 
_____________________      ___________________________ 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. __/2017. 
Contrato de Prestação de Serviço.           


