MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2.022
EDITAL DE LICITAÇÃO
TIPO – MENOR LANCE

Processo nº 20/2.022
Entrega dos envelopes: 20 de janeiro de 2.022, quinta-feira, até às 09h00m.
Entrega dos envelopes: 20 de janeiro de 2.022, quinta-feira, às 09h30m.
O MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, com sede administrativa à
Praça Belo Horizonte, nº 22, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.241.778/0001-58, torna
público que fará realizar licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS
DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DO
MUNICÍPIO, conforme descrito na cláusula primeira deste Edital e detalhado no Anexo I.
Os envelopes contendo “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” deverão ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal, no
Departamento Licitação, até às 9h do dia 20/01/2.022 – quinta-feira -, quando o pregoeiro
designado e sua equipe de apoio darão início aos trabalhos, regendo-se o presente certame
pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº
1.044/2006 (Regulamenta o Pregão no âmbito Municipal) e demais legislações aplicáveis à
espécie e seguintes cláusulas:
1 – DO OBJETO:
Constitui o objeto deste pregão presencial a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL DE
VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DO MUNICÍPIO, com intuito de atender às
necessidades desta municipalidade, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Das condições de participação: a participação na presente licitação é facultada as
empresas do ramo, nacionais ou estrangeiras, neste último caso desde que autorizadas a
funcionar no País, observada a necessária qualificação e que satisfaçam, entre outras
exigências, as seguintes:
2.1.1 – Não se apresentem sob forma de consórcio de empresa;
2.1.2 – Não tenham sofrido pena de suspensão pelo Município de São João Batista do
Glòria ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um modo geral;
2.1.3 – Não tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV.
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2.1.4 – Não seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São
João Batista do Glòria, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou
responsável técnico;
2.1.5 – Empresas com sócios ou proprietários em comum, que apresentarem propostas
para o mesmo Item a ser disputado, prejudicando a isonomia e a competitividade do certame.
2.2 – Não aplicar-se-á os incisos I e II do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, tendo em
vista o inciso II do artigo 49 do mesmo diploma legal.
3 – DO CREDENCIAMENTO E MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
3.1 – Para manifestação nas sessões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais, interposição de recursos motivados na
sessão, os proponentes poderão indicar um preposto mediante Carta de Credenciamento
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO (Modelo – Anexo II), que deverá ser
entregue ao Pregoeiro designado, acompanhada de documento oficial de identificação do
preposto, no início da sessão, fora dos envelopes de proposta e habilitação.
3.2 – A Carta de Credenciamento referida no item anterior poderá ser substituída por
Procuração, desde que devidamente registrada em Cartório.
3.3 – Para cumprimento no disposto no item 4.1, em se tratando o representante legal da
empresa de sócio, diretor, titular, ou similar, o mesmo deverá se apresentar munido de
documento oficial de identificação acompanhado do Contrato Social da empresa ou outro
documento equivalente.
3.4 – A presença do representante legal da licitante não é obrigatória, entretanto, se a empresa
se fizer representar e seu representante não se credenciar conforme as exigências dos itens
3.1, 3.2 e 3.3, o mesmo estará impedido de assinar quaisquer documentos ou ainda se
manifestar em nome da empresa para formulação de lances verbais, interposição de recursos e
quaisquer outros atos relativos ao certame, sendo-lhe permitido acompanhar os procedimentos
como ouvinte como qualquer outro cidadão interessado.
3.5 – O constante do item anterior se aplica à todos os licitantes cujo credenciamento for
indeferido por irregularidade na documentação.
3.6 – Apresentar declaração em papel timbrado, de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV.
3.7 – Apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, devidamente registrado; registro comercial no caso de
empresa individual e/ou outros documentos equivalentes.
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4 - DA ENTREGA E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTA E HABILITAÇÃO
4.1 – Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados no Departamento de
Licitação da Prefeitura Municipal, indevassáveis, fechados com cola e rubricados em seu
fecho, sob pena de não serem recebidos para o fim de participação no presente Pregão, até às
09h:00m do dia 20 de janeiro de 2.022.
4.2 – A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 02
(dois) envelopes distintos, a saber:
PROPOSTA COMERCIAL
4.2.1 – Envelope nº 01 – Proposta Comercial – Apresentado em sua parte externa e
frontal da seguinte forma:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
REFERENTE: PROCESSO 20/2.022
PREGÃO PRESENCIAL 01/2.022

NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ

4.2.1.1 – Envelope nº 01 – Proposta Comercial que deverá ser elaborada observando o
seguinte:
I – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou impressa por processo
eletrônico, não podendo conter rasuras, devidamente datada e assinada por representante legal
da licitante, sobre carimbo ou nome legível com número de documento oficial, rubricada em
todas as suas páginas, em linguagem clara que não dificulte a exata compreensão de seu
enunciado;
II – Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos básicos
diretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do certame, tais como
frete, combustível, embalagens e demais concernentes à plena e total entrega do objeto;
III – A proposta deverá corresponder integralmente à descrição do objeto constante na
cláusula primeira e no Anexo I, indicando os itens ofertados, observadas as exigências
estabelecidas neste instrumento e, os respectivos preços unitários e totais por item e deverá
constar:
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a) Número deste processo e pregão;
b) Especificação clara, completa e detalhada de cada item ofertado;
c) Valor unitário e total de cada item em moeda nacional, com centavos de no máximo
duas casas decimais após a vírgula;
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura das propostas comerciais;
e) Condições de pagamento de acordo com o constante neste edital;
V – Só será aceito um valor para cada item, sob pena de desclassificação da proposta em seu
todo, ou no item incidente.
VI – MODELO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – ANEXO VII.
4.2.1.2 – É de inteira responsabilidade do licitante a elaboração da proposta, de modo
que o Município não se responsabilizará por nenhum erro, de qualquer natureza, ficando a
licitante sujeita às penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações e outras
legislações aplicáveis se for o caso.
4.2.1.3 – Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei
complementar n° 123/2006, as empresas deverão apresentar:
I – DECLARAÇÃO (ANEXO VIII), sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Seção única do Capítulo V daquela Lei.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.2.2 – Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação – Apresentado em sua parte externa
e frontal da seguinte forma:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
REFERENTE: PROCESSO 20/2.022
PREGÃO PRESENCIAL 01/2.022

NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
CNPJ
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4.2.2.1 – O Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação – deverá conter os
seguintes documentos:

I - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei 8.666/93)

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 que
regula a emissão da Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária;
b) Certidão Negativa de Débito referente a tributos e contribuições estaduais e
municipais, expedidas pelos órgãos competentes: Secretaria Estadual da Fazenda e
Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede do licitante;
c) Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF.

II - Regularidade Econômico/Financeira

a) Certidão negativa de falência ou em Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da
sessão do pregão, se outro prazo não constar no documento.

III - Regularidade Trabalhista

a) Certidão negativa de débito trabalhista.
IV – Qualificação Técnica

a) Atestado (s) de capacidade Técnica emitido (s) em nome da Proponente, por pessoa
Jurídica de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços pertinente
e compatível com o objeto da licitação.
b) Certidão de Regularidade da seguradora junto à SUSEP sem ocorrências de
pendências, emitida há menos de trinta dias;
c) Certidão de Administradores da seguradora junto à SUSEP, emitida há menos de trinta
dias.
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V – Demais Documentos

a) Declaração de total observância do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
de acordo com o modelo inserto no anexo III;
b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a administração, conforme modelo sugerido no Anexo V;
c) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista vedado pelo Art.
9º da Lei 8666/93, conforme Anexo IX;
d) Das condições de entrega de serviço – ANEXO IV;
4.2.2.2 – Os documentos necessários à habilitação conforme listados no item
anterior poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da administração pública local ou ainda por publicação
em órgão da imprensa oficial.
4.2.2.3 – Todos os documentos apresentados ficarão retidos e posteriormente
serão arquivados junto aos demais documentos deste processo licitatório, independente da
habilitação ou inabilitação do licitante.
4.2.2.4 – Todos os documentos exigidos para a habilitação dos proponentes
deverão ser específicos da matriz ou da filial da licitante, não sendo aceito parte de
documentos de uma e parte de outra, sob pena de inabilitação da licitante.
4.2.2.5 – A não apresentação de quaisquer dos documentos de habilitação
solicitados, ou ainda, a apresentação de certidões vencidas ou positivas quanto à qualificação
fiscal, implicará, impreterivelmente, na inabilitação do proponente impedindo-o de continuar
participando do certame, sem prejuízo da cláusula 7 deste instrumento, respeitando o disposto
na Lei Complementar nº 123 de 2006, em se tratando de microempresas e empresas de
pequeno porte.
4.2.2.5 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme Lei Complementar nº 123 de 2006 que apresentarem quaisquer restrições com
relação às exigências de regularidade fiscal, no momento da habilitação, declaradas
vencedoras, terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período para
apresentarem documentos que comprovem a regularização da pendência.
4.2.2.7 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a
licitação.
5 – DA SESSÃO DO PREGÃO EM SUA FASE COMPETITIVA
5.1 – No dia, hora e local especificados neste Edital, serão adotados os procedimentos abaixo
descritos, dando início à realização do pregão propriamente dito.
5.2 – Iniciada a sessão pública do pregão, o pregoeiro receberá os documentos de
Credenciamento conforme descrito na cláusula terceira quando, após a conferência dos
mesmos, credenciará o preposto da licitante desde que os documentos estejam de acordo com
as exigências deste Edital;
5.3 – Encerrada a fase de Credenciamento, o pregoeiro procederá com a abertura dos
envelopes contendo as propostas comerciais e verificará a conformidade das mesmas com as
exigências deste Edital, sobretudo, no que diz respeito à descrição detalhada de cada item do
objeto;
5.4 – Todas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital serão
desclassificadas de imediato, exceto àquelas que a despeito de quaisquer equívocos, possam
ser atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente ou seu representante legal;
5.5 – Das propostas válidas, as quais permanecerão na fase de competição, serão classificadas
provisoriamente pelo pregoeiro, em ordem crescente de valor, item por item;
5.6 – Definida a classificação provisória das propostas, dar-se-á início à fase de lances
verbais, quando estes deverão ser ofertados a partir do licitante ofertante da proposta de maior
preço por item e, os demais, em ordem decrescente de valor;
5.7 – Serão consideradas propostas válidas e, portanto, classificadas, aquelas cuja oferta seja a
de menor valor por item e, todas aquelas que propuserem valores por item até 10% superiores
àquela;
5.8 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer lances verbais
e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos;
5.9 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita
de menor preço com o preço constante na Planilha de Custo de Valor Estimado. Estando a
menor proposta com valor superior ao da Planilha, o item em tela pode ser desclassificado;
5.10 – Caso não se realizem lances verbais e nas propostas escritas constarem itens com valor
igual, caracterizando empate absoluto entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sorteio, em ato público, realizado sob a coordenação do pregoeiro, para o qual todos os
licitantes serão convocados.
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5.11 – O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, item por item, até o
momento em que não haja novos lances de valores menores aos já ofertados;
5.12 – De modo algum serão aceitos lances cujos valores sejam iguais ou maiores ao último
lance que tenha sido anteriormente ofertado;
5.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativas àquele
item específico, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da
etapa;
5.14 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá com à classificação
definitiva das propostas, que será transcrita na ata da sessão, intimando todos os presentes do
vencedor de cada item;
5.15 – Todo o pregão poderá ser revogado pela autoridade competente por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, conforme o art. 49 da Lei 8666/93.
5.16 – O julgamento das propostas poderá ser acompanhado por representante do
departamento solicitante e, na hipótese de haver dúvidas quanto às especificações do objeto, o
julgamento poderá ser suspenso até análise do mesmo. O pregoeiro poderá solicitar
esclarecimentos ou outros documentos que entender necessários ao bom julgamento do
certame quanto às descrições dos itens. A empresa licitante que não apresentar os documentos
solicitados terá sua proposta desclassificada quanto ao item em disputa.
6 – DA SESSÃO DO PREGÃO EM SUA FASE HABILITATÓRIA
6.1 – A fase habilitatória terá início tão logo seja encerrada a fase de competição. Para tal, o
pregoeiro abrirá os envelopes de documentação de todos os licitantes cujos itens foram
classificados em primeiro lugar;
6.2 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante classificado e
habilitado será declarado vencedor;
6.3 – Se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital em todas as suas
exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor para aquele item.
7 – DOS RECURSOS
7.1 – Declarado o vencedor ou vencedores, qualquer licitante poderá interpor recurso imediata
e motivadamente na sessão com síntese das suas razões que serão registradas em ata, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
Pág. 8 de 41.

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista
imediata dos autos;
7.2 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
7.3 – A ausência de manifestação para interposição de recurso importará na decadência do
direito de recurso;
7.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;
7.5 – Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará o(s) vencedor(es) da
licitação, adjudicando os itens ao(s) mesmo(s) e providenciará que os autos sejam
imediatamente remetidos à autoridade competente para homologação do certame.
8 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 – Após a organização e exame do processo, se nenhuma irregularidade for constatada, será
o objeto da licitação adjudicado ao(s) licitante(s) vencedor(es) do certame pelo pregoeiro,
com posterior homologação da autoridade competente.
9 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 – A vigência do contrtao oriundo deste pregão, terá a vigencia de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado/alterado nos casos previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
10 – DA ENTREGA DO OBJETO
10.1 – A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo
Departamento de Compras e a apólice deverá ser entregue até 15 dias contados da assinatura
do contrato de prestação de serviços, devendo o contratado obedecer em tudo as condições de
entrega estabelecidas neste instrumento.
10.2 – O não cumprimento das exigências desta cláusula, ou seja, se a contratada não efetuar
a entrega dos produtos nas condições acima e no pedido estipuladas, ou ainda, se o fizer com
demora excessiva e erros que comprometam o Município quanto ao seu planejamento para a
utilização dos serviços, será a mesma penalizada nas formas previstas neste edital.
11 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1 – O Município de São João Batista do Glòria poderá, a qualquer momento, recusar o
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento
específico ou exclusivo critério de avaliação, garantindo à contratada manifestar-se sobre o
assunto.
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11.2 - A verificação será realizada por servidor deste município, que por seus conhecimentos
técnicos, observando as especificações exigidas, poderá emitir parecer acerca da aceitação do
objeto.
11.3 - Na eventualidade do Município de São João Batista do Glòria recusar-se a receber o
objeto por estar ele em desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por
quaisquer despesas ou custos necessários para refazer os serviços.
12 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 – O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as
condições contratuais e demais documentos que o integram nos termos do artigo 73, da lei
8.666/93 e suas posteriores alterações.
13 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO
OBJETO
13.1 - O Município de São João Batista do Glória acompanhará e fiscalizará toda a execução
do objeto deste Pregão, nos termos da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
14 – DOS PREÇOS
14.1 – Será considerado como valor máximo, para efeito de aceitação da proposta, a
COTAÇÃO DE PREÇOS/PESQUISA DE MERCADO acostado aos autos, elaborada pelo
Departamento de Requisitante, podendo o pregoeiro caso julgue ser de interesse do
Município, aceitar propostas com valor superior ao apurado na pesquisa de mercado, se
estiver convicto que o valor proposto está compatível com o praticado no mercado em função
de outra característica com que justifique os valores.
14.2 – Os preços ofertados pelos proponentes deverão incluir todos os custos diretos ou
indiretos, os encargos necessários à entrega do objeto, seguros em geral, direitos autorais,
royalties, taxas, impostos, tarifas, deslocamento e outras quaisquer despesas que se fizerem
necessárias à boa execução do fornecimento do objeto.
14.3 – Os preços serão irreajustáveis.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento será efetuado através de depósito e/ou transferencia bacária em conta
corrente do licitante vencedor até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva do objeto.
16 – DAS PENALIDADES, INEXECUÇÃO E RESCISÃO
16.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou
Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal
8666/93:
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I) – Advertência;
II) – Multa:
a) O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado ao pagamento de
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contratado por dia de atraso.
b) Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o contrato oriundo
deste Edital, o Município de São João Batista do Glòria poderá, garantida prévia defesa,
aplicar multa de 30% (trinta por cento), do valor total contratado, atualizado;
c) O Município de São João Batista do Glòria se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste Edital; bem como
descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado se recuse a efetuar o
pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) – Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com o
Município de São João Batista do Glòria, por até 02 (dois) anos;
IV) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto persistirem os motivos determinantes da punição.
16.2 – A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido os direitos
da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da mesma Lei
Federal.
16.3 – O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por
cento) do valor total contrato;
16.4 – As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.
17 – DAS RESPONSABILIDADES
17.1 – O Proponente é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato oriundo desta Licitação.
17.2 – O Proponente é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao
Município de São João Batista do Glòria, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado.
17.3 – O Proponente reconhece ao Município de São João Batista do Glòria o direito de, a
critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções
pecuniárias previstas neste Instrumento.
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17.4 – O Proponente não poderá sem anuência do Município de São João Batista do Glòria,
modificar quaisquer especificações deste PREGÃO.
17.5 – O Proponente é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo
Município de São João Batista do Glòria, a qualquer momento, devendo prestar as
informações e esclarecimentos solicitados.
17.6 – O Proponente é obrigado a participar ao Município de São João Batista do Glòria a
ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega do objeto.
17.7 – O Proponente é obrigado a manter-se, durante toda a execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
18 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
18.1 – Esclarecimentos outros necessários referentes ao presente Edital poderão ser obtidos,
desde que requeridos por escrito, em até 02 (dois) dias antes da data de entrega dos envelopes
no endereço abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRAÇA BELO HORIZONTE, N° 22 - CENTRO.
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CEP 37.920-000 - TEL: (35) 3524-0908
EMAIL: licitacao.sjbgloria@gmail.com
18.2 – A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 72 (setenta e duas) horas após
o protocolo do pedido de esclarecimento no Departamento de Licitação, no endereço acima
descrito.
18.3 – Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de
Licitação, devendo protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de Habilitação.
18.4 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante à Administração, o
licitante que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos
envelopes de Habilitação.
18.5 – Impugnações aos termos deste Edital deverão ser protocolizadas no Departamento de
Licitação da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG, situado na Praça Belo
Horizonte, n° 22, Bairro Centro, na cidade de São João Batista do Glória /MG, CEP: 37.920000 ou pelo endereço eletrônico acima citado, dentro do prazo legal, dirigidas ao Pregoeiro, a
quem caberá julgá-las e respondê-las dentro do prazo legal.
18.6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
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18.7 – O Departamento de Licitação não se responsabilizará por impugnações endereçadas via
postal ou por outras formas, entregues em local diverso do mencionado no item 18.5, e que,
por isso, não sejam protocolizadas dentro do prazo legal.
19 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1 – Os recursos orçamentários necessários a contratação a partir deste Pregão serão
indicados na Nota de Empenho correspondente ao pagamento, conforme dotação abaixo:
02.06.05.06.181.0003.2030 – Manutenção Manutenção Convênio Policia Militar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 183
02.08.01.10.122.0003.2050 – Atividades da Secretaria de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 289
02.09.01.12.361.0006.2067 – Manutenção Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 387
02.11.01.04.122.0003.2113 – Atividades do Dep de Infraestrutura
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 571
02.10.04.08.243.0014.2104 – Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 529
02.05.01.10.304.0013.2064 – Atividades da Vig Sanitaria Epidem Ambiental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 367
02.08.01.10.302.0012.2058 – Atividades do Hospital Municipal
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 347
02.01.01.04.122.0002.2004 – Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 043

19.2 – Na eventualidade de prorrogação do contrato, os recursos orçamentários correrão à
conta de dotação orçamentária própria.
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes.
20.2 – Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro e equipe de apoio juntamente com a
Assessoria Jurídica Municipal, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 1.044/2006
(Regulamenta o Pregão no âmbito Municipal) e demais disposições aplicáveis.
20.3 – Integram este Edital os seguintes anexos:
* Anexo I – Descrição detalhada do objeto;
* Anexo II – Carta de Credenciamento – Modelo;
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* Anexo III – Declaração de observância ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal – Modelo;
* Anexo IV – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
* Anexo V - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a administração;
* Anexo VI – Modelo de Declaração;
* Anexo VII – Proposta Comercial;
* Anexo VIII – Modelo de Declaração;
* Anexo IX – Modelo de Declaração;
* Anexo IX – Minuta Contrato.
21 – DO FORO
21.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Edital.
E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado sua síntese, no
Jornal Hoje em Dia, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São João Batista do Glória
e no Quadro de Avisos desta Municipalidade, bem como sua íntegra no sítio do Municipio
www.gloria.mg.gov.br.

São João Batista do Glória (MG), 07 de janeiro de 2.021.

_____________________________________
Celso Henrique Ferreira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ITENS/DETALHAMENTO
1. DO OBJETO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA
DO MUNICÍPIO, com intuito de atender às necessidades desta municipalidade.
Item
01

02

Descrição
ESP /
CAMIONETA
AB CABINE
DUPLA/
MITSUBISHI L
200 TRITON
Casco –
150.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT MOBI
LIKE

Ano/Modelo

Chassi

Placa

Uno Veículo

2020/2020

93XLJKL1TLCL30316

RFD1A16

Policia
Militar

2017/2018

9BD341A5XJY485891

QNQ4603

Secretaria de
Saúde

Franquia
Máxima
R$
2.700,00

R$
750,00

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
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03

04

R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
ÔNIBUS
MERCEDES
BENS OF 1519
R. ORE
Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT
UNO
ECONOMY

2013/2014

9BM384069EB939020

OXA8994

Transporte
Escolar

2012/2013

9BD195173D0376036

HLF9630

Infraestrutura

R$
4.450,00

R$
750,00

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
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05

06

07

por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
RENAULT
SANDERO AUT
1016 V
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT PALIO 1.0
FIRE FLEX
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT FIORINO
AUTOMAR

2013/2014

93YB5R6RHEJ870922

ORC8011

CRAS

R$
810,00

2014/2015

9BD17102LF7507874

PVF3611

Vigilância
em Saúde

R$
750,00

2014/2015

9BD265122F9026543

PVE3029

Ambulância

R$
1.100,00
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AMBULÂNCIA

08

09

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
RENAULT
KANGO
AMBULANCIA
RONTAM
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
VOLKSWAGEN
GOL RALLIE G6
1.6 TOTAL 16 V
FLEX 1.6

2014/2015

5A1FC1415FL237124

OXJ9997

Ambulância

2015/2016

9BWAL45U2GP009417

PWC0933

Gabinete

R$
2.150,00

R$
810,00

Casco – 100%
Fipe
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10

11

Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
ONIBUS M.
BENS/OF 1519
R. ORE
Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
ONIBUS/IVECO
GRANCLASS
150S21E

2017/2017

9BM384069HB065104

QMS1513

Transporte
Escolar

R$
4.450,00

2016/2017

93ZA01LF0H8931794

QOL2048

Transporte
Escolar

R$
5.800,00

Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
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12

13

passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT DUCATO
MARIMAR
AMBULÂNCIA
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
AUTOMÓVEL
AMAROK
CD
4X4 2.8 , TOTAL
FLEX
TRENDLINE

2016/2016

93W24563RG2158976

QNV8830

Ambulância

R$
4.050,00

2017/2017

WV1DB42H3HA037268

QMU0773

Vigilância
Sanitária

R$
3.000,00

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
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pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição visa proteger o bem público e dar mais segurança ao atendimento e
locomoção dos servidores deste Município.
3. VIGÊNCIA
3.1 . O contrato terá vigência de 12 meses.
4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO
4.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
4.2 O recebimento do objeto será feito no dia, local e horário estipulados na AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTO por servidor designado, conforme dispõe a Lei 8.666/93
4.3 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
4.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.5 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
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5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1 Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das aquisições cujos preços
forem registrados a partir deste Pregão serão indicados na Nota de Empenho correspondente
ao pagamento. Os pedidos de fornecimento de bens visando atender às necessidades da
secretaria somente serão feitos se houver disponibilidade financeira e orçamentária para
suportar as despesas, quando os mesmos serão indicados conforme item anterior.
6. DA ENTREGA
6.1 A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo
Departamento de Compras e a apólice deverá ser entregue até 15 dias contados da assinatura
do contrato de prestação de serviços, devendo o contratado obedecer em tudo as condições de
entrega estabelecidas neste instrumento.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado através de depósito e/ou transferencia bacária em conta
corrente do licitante vencedor até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva do objeto.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 A inexecução total ou parcial da ata de registro de prerços enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em
Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei
Federal 8666/93:
I) – Advertência;
II) – Multa:
a) O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado ao pagamento de
multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contratado por dia de atraso.
b) Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o contrato oriundo
deste Edital, o Município de São João Batista do Glòria poderá, garantida prévia defesa,
aplicar multa de 30% (trinta por cento), do valor total contratado, atualizado;
c) O Município de São João Batista do Glòria se reserva o direito de, a seu critério, descontar
dos pagamentos devidos ao contratado, o valor da multa prevista neste Edital; bem como
descontar da garantia prestada os mesmos valores caso o contratado se recuse a efetuar o
pagamento correspondente às multas aplicadas.
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, por até 02(dois) anos;
IV) - 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.
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8.2 A rescisão a que se refere o item anterior, quando necessária, em tudo será regida pelos
termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e suas posteriores alterações, ficando reconhecido
os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da
mesma Lei Federal.
8.3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente;
8.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA.
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1 Menor preço unitário.
.
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ANEXO II
CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
PRAÇA BELO HORIZONTE, 22 – CENTRO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA /MG – CEP 37.920-000
Ref.: Credenciamento

PREZADO SENHOR:

Pela presente fica credenciado o Sr. (nome)_______________________________________________
(qualificação na empresa e residência completa)___________________________________________
portador da carteira de identidade n. _____, expedida em ____/____/____ pelo_______ e portador do
CPF nº ---.---.---/--, para representar esta empresa (razão social), endereço e CNPJ), no processo
licitarório – Pregão Presencial n° 01/2.022, a ser realizado nesta data, podendo, para tanto, praticar
atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, emitir lances verbais, receber avisos e notificações,
interpor recursos, assinar atas, contratos e outros documentos e manifestar-se quanto à desistência dos
mesmos.

Atenciosamente

Nome completo do emitente
n. da carteira de identidade e órgão emissor

OBS: A carta de credenciamento somente terá valor quando assinada pelo representante legal
da licitante, com poderes estatutários e/ou contratuais para constituir mandatários.
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ANEXO III
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
__________________________________________, CNPJ Nº _______________________________,
(Nome da Empresa)
sediada à __________________________________________________________________________,
(Endereço Completo)
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________________________,
portador da carteira de identidade nº ________________________________________ e CPF sob o nº
_______________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
a) SIM ( )

b) NÃO ( )

_________________, ______ de _________________________________ de 2.022.

__________________________________________________________________
(Nome completo do Declarante)

_________________________________________________________________
(Assinatura do Declarante)
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ANEXO IV
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022
MODELO DA MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

DECLARO (AMOS), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimentos de todas as informações
constantes do edital do PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022.
Declaro(amos), ainda que atendemos a todas exigências habilitatórias e que detenho(emos) capacidade
técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para o objeto para o(s) qual(is)
apresentamos proposta.

Localidade____________ de __________ de 2.022.

___________________________________________
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
 Nome ou Razão Social
 CPF/CNPJ
 Endereço, telefone e Fax
 Nome e Identificação do representante legal.
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ANEXO V
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO (Modelo)

A
empresa
___________________________________________________,
CNPJ
___________________, sediada_____________________________________, declara, sob as penas
da lei, que não está impedida de participar de licitação e nem foi declarada inidônea para licitar,
inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

_____________________________________________________
Carimbo (ou nome legível) e assinatura do representante Legal
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ANEXO VI
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE SERVIÇO

A empresa_____________________________________________________________ inscrita no
CNPJ sob o nº ________________________ sediada à _________________
____________________________, se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços
adjudicados nos prazos e quantidades estabelecidas no edital do PROCESSO Nº 20/2.022 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022.

Atenciosamente;

__________________________________________
Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
PRAÇA BELO HORIZONTE, 22 – CENTRO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – CEP 37.920-000
CNPJ: 18.241.778/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Referente ao:
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022.

PROPOSTA
A empresa -------------------, situada na ---------------------, Bairro ------------------, na cidade
de ----------------------, Estado de -------------, inscrita no CNPJ: -------------------------, Inscrição Estadual: ----------------------, representada pelo Sr. -----------------------, vem apresentar a proposta comercial referente
ao solicitado no Anexo I do Instrumento Convocatório do processo em epígrafe:
Item
01

Descrição
ESP /
CAMIONETA
AB CABINE
DUPLA/
MITSUBISHI L
200 TRITON

Ano/Modelo
2020/2020

Placa
RFD1A16

Uno Veículo
Policia Militar

Franquia

Prêmio R$

Casco –
150.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
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02

03

04

FIAT MOBI
LIKE
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
ÔNIBUS
MERCEDES
BENS OF 1519
R. ORE
Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT
UNO
ECONOMY

2017/2018

QNQ4603

Secretaria de
Saúde

2013/2014

OXA8994

Transporte
Escolar

2012/2013

HLF9630

Infraestrutura

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
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05

06

R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
RENAULT
SANDERO AUT
1016 V
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT PALIO 1.0
FIRE FLEX

2013/2014

ORC8011

CRAS

2014/2015

PVF3611

Vigilância em
Saúde

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
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07

08

R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT FIORINO
AUTOMAR
AMBULÂNCIA
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
RENAULT
KANGO
AMBULANCIA
RONTAM

2014/2015

PVE3029

Ambulância

2014/2015

OXJ9997

Ambulância

Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
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09

10

– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
VOLKSWAGEN
GOL RALLIE G6
1.6 TOTAL 16 V
FLEX 1.6
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
ONIBUS M.
BENS/OF 1519
R. ORE

2015/2016

PWC0933

Gabinete

2017/2017

QMS1513

Transporte
Escolar

Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
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sem franquias
11

12

13

ONIBUS/IVECO
GRANCLASS
150S21E
Casco –
200.000,00
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
FIAT DUCATO
MARIMAR
AMBULÂNCIA
Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
AUTOMÓVEL
AMAROK
CD
4X4 2.8 , TOTAL
FLEX
TRENDLINE

2016/2017

QOL2048

Transporte
Escolar

2016/2016

QNV8830

Ambulância

2017/2017

QMU0773

Vigilância
Sanitária
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Casco – 100%
Fipe
Danos materiais–
R$ 150.000,00
Danos corporais–
R$ 200.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de morte –
R$ 20.000,00
Acidentes
pessoais a
passageiros em
caso de invalidez
– R$ 20.000,00
por pessoa
Assistência 24
horas Ilimitado.
Seguro dos vidros
sem franquias
Premio Total
Valor da Proposta: R$ xxxxxxx (valor por extenso)
Validade da Proposta: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Condições de Pagamento: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
Prazos e locais de Entrega: de acordo com o Edital do processo em epígrafe.
A empresa acima qualificada, por meio do representante supracitado, DECLARA estar
ciente e de acordo com todas as normas e condições estabelecidas no edital do processo em epígrafe, e que
os preços indicados nesta proposta estão computados todos os custos básicos diretos, bem como encargos sociais
e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente
sobre o objeto do certame, tais como frete, combustível, embalagens e demais concernentes à plena e total
entrega do objeto.
Cidade, xx de xxxxxx de 2.022.

_______________Assinatura_________________
Nome do Representante
RG:
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ANEXO VIII
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _________, por seu
representante legal o Sr.(a) ______________________, portador da cédula de identidade
n°__________________, inscrito no CPF sob o n° _______________, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins do disposto no Inciso III do Art. 1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Art. 3° e está apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção única daquela Lei Complementar.
DECLARO, AINDA, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos
Incisos do §4° do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Por ser verdade, firmo a presente.

Local e data.

_____________________-________________
Assinatura
Nome do Representante
RG:

Pág. 36 de 41.

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

ANEXO IX
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022

Modelo de Declaração

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o
nº
____________________________,
com
sede
à
__________________________________, DECLARA não possui em seu quadro de pessoal
servidores públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de
decisão; o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica e não é empresa
responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado nos termos do Art. 9º da
Lei 8666/66.
Por ser verdade, firmo a presente.
Local e data

Assinatura e Carimbo de CNPJ
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO nº. _____/2.021
PROCESSO Nº 20/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 18.241.778/0001-58, com sede na
Praça Belo Horizonte, 22, bairro Centro em São João Batista do Glória/MG, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor Celso Henrique Ferreira, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade _________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de
Minas Gerais, e do CPF/MF nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e
a Empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, com
sede administrativa ________________________, nº. ___, bairro __________ na cidade de
____________ neste ato representada pelo Sr. _______________________, brasileiro,
____________________, portador do CIC/MF nº ______________________________ e CI nº
_____________________________ SSP/__, doravante denominada CONTRATADA tendo em
vista a adjudicação do resultado procedimento licitatório 20/2.022, Pregão Presencial nº. 01/2.022,
têm, entre si, justas e contratados, o que se segue:
1 – DO OBJETO
1.1 - Constitui OBJETO do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAL DE VEÍCULOS
QUE PERTENCEM A FROTA DO MUNICÍPIO, a fim de atender às necessidades deste
municipio, conforme especificações deste Edital e anexos.
1.2 - Da especificação detalhada do objeto.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2– DA ENTREGA DO OBJETO
2.1 - A contratada receberá AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pelo Departamento
de Compras e a apólice deverá ser entregue até 15 dias contados da assinatura do contrato de
prestação de serviços, devendo o contratado obedecer em tudo as condições de entrega
estabelecidas neste instrumento.
2.2 - O objeto desta licitação não será recebido se estiver em desacordo com as cláusulas deste
contrato, com a Lei 8.666/93, com os serviços contratados observando sua devida especificação.
2.3 – Esta municipalidade, sem prejuízo durante a execução do serviços, poderá acompanhar e
fiscalizar todo os serviços desenvolvidos pelo contratado.
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3 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1 - O recebimento do obejto será feito por servidor da administração da seguinte forma:
I - provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a
especificação;
II- definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação.
4 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO
4.1 - O Município de São João Batista do Glória acompanhará e fiscalizará toda a execução do
objeto deste Pregão, nos termos da lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
4.2 - O objeto deste Contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à correção
desde que comprovada a pré-existência de vícios, má fé do contratado, bem como alterações que
comprometam a integridade do mesmo.
5 – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O Valor Total deste contrato é de R$ xxxx,xx (xxxxx).
5.1.1 - O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa, mediante medição realizada
pela Secretaria de Infraestrutura, por meio de depósito em conta corrente da licitante vencedora,
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega definitiva.
6 – VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - A vigência deste contrato será da data de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos casos
previstos na Lei 8666/93, se for o caso.
7 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1 - O contrato celebrado poderá ser alterado, nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93,
ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
8 – DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, e as previstas em Lei ou
Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções previstas nos artigos 86 à 88 da Lei Federal
8666/93:
I) – Advertência escrita;
II) - Multa:
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a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado ao pagamento de multa no
valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.
b) Na hipótese do contratado inadimplir total ou parcialmente o contrato oriundo deste Contrato, a
Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado multa de 5% (cinco por
cento) do valor total contratado, atualizado.
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com o
Município de São João Batista do Glória, por até 02(dois) anos;
IV) - 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.
9 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
9.1 - O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato.
9.2 - O Contratado é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração,
bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo desta
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
9.3 - O Contratado reconhece ao Município de São João Batista do Glória/MG o direito de, a
critério deste, exigir os pagamentos devidos em razão de multas e demais sanções pecuniárias
previstas neste Contrato.
9.4 - O Contratado não poderá sem anuência do Município de São João Batista do Glória,
modificar quaisquer especificações deste Contrato.
9.5 - O contratado é obrigado a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de
São João Batista do Glória, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.
9.6 - O Contratado é obrigado a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição
que possa atrasar ou impedir a conclusão da execução do objeto, sem prejuízo, à critério da
Administração, da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento
9.7 - O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificar vícios, defeitos ou
incorreções.
9.8 - O Contratado deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei
específica sobre a natureza do objeto.
9.9 - O Contratado é obrigado a manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.10 - O Contratado é obrigado a manter uma representação (corretor de seguros) 24 horas por dia
disponível para em caso de sinistro ou eventuais serviços, prestar apoio/atendimento exclusivo ao
município de São João Batista do Glória/MG.
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10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1 - Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes deste
Contrato, correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

10.2 - Na eventualidade de prorrogação do contrato, os recursos orçamentários correrão à conta de
dotação orçamentária própria.
11 – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
11.1 - O presente contrato reger-se-á por suas cláusulas vinculadas ao Instrumento Convocatório
Pregão Presencial 01/2.022 em tudo aquilo que não conflitarem, Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, do Decreto Municipal nº 1.044/2006 (Regulamenta o Pregão no âmbito Municipal),
aplicando-se-lhe, subsidiariamente, os preceitos de direito público e da Teoria Geral dos
Contratos.
12 – DO FORO
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Passos (MG), com exclusão de qualquer outro, para
dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato.
12.2 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma,
para fins e efeitos de direito.

São João Batista do Glória/MG, __ de ______________ de 2.022.

ASSINATURA DAS PARTES...
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS...
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