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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, por meio da sua Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria nº 872/2017, torna 
público que, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretária Municipal de Educação, Sra. Ana 
Paula P. de A. Lima, na forma do disposto no processo administrativo n.º 1.464/2017, fará realizar, no dia 18 do 
mês de Junho do ano de 2018, às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Vassouras, situada à Av. 
Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, com aplicação subsidiária da Lei 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, (com nova redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014), pelo Decreto Municipal 2638/2007,  Decreto Municipal n.º 
3950/2016, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 - A presente Licitação tem como objeto a Contratação de serviços de seguradora para cobertura de 
riscos e sinistros em veículos da frota de ônibus escolares da Prefeitura Municipal de Vassouras, de 
acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes do termo 
de referência (Anexo I) deste Edital. 
 
1.2 – O valor máximo aceitável para a presente contratação é de R$ 46.244,12 (quarenta e seis mil duzentos e 
quarenta e quatro reais e doze centavos), conforme Planilha de Preços Máximos (Anexo III). 
 
1.3 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão às contas do Programa de Trabalho 
02.04.123610013.2.087, Elemento de Despesa 3390.39.00.00, Fonte de Recursos 04 (Royalties), Reserva de 
Saldo Nº 370. 
 
1.4 - O edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante a entrega de uma resma de papel A4, de 500 
folhas, no endereço acima, da sede da PMV. Os interessados deverão portar, ainda, o carimbo da empresa que 
representam, com CNPJ. Ou através do e-mail licitacaovassouras@gmail.com 
 
1.5 - As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos 
os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, sendo 
comunicadas aos adquirentes do edital por e-mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 
 
1.6 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

1.7 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos na sede da Prefeitura, na Av. Octavio Gomes, nº 395, 
Centro, Vassouras, de 10 horas até 16 horas, pelo telefone nº (24) 2491 9000 ou e-mail 
licitacaovassouras@gmail.com 

1.8 As impugnações somente serão recebidas pessoalmente, no seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 
395, Centro, Vassouras, de 10 horas até 16 horas, Setor de Protocolo. 
 
1.9 Caberá ao pregoeiro decidir sobre as solicitações de esclarecimentos e de providências no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
1.10 As impugnações, após despacho fundamentado do pregoeiro no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
serão encaminhadas à autoridade superior que, se entender por seu acolhimento, suspenderá o certame ou 
designará nova data para sua realização. 
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2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES 
 
2.1 – Só poderão participar deste Pregão as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV. 
 
2.2 – Ao participar da presente licitação, as empresas assumem desde já, o compromisso de dispor dos 
serviços bem como de todos os meios necessários à sua operação, para garantir, a prestação dos mesmos de 
maneira ininterrupta durante a vigência do contrato, desde que não haja fato de grande vulto e relevância, 
devidamente aceito pela Prefeitura. 
 
2.3 - Não poderão participar os licitantes que se encontrem sob dissolução, liquidação, as empresas 
estrangeiras que não funcionem no País, as empresas suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições 
do impedimento e as declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública no prazo que 
perdurar tal punição. 
 
2.4 - Será admitida a participação das empresas que estejam em recuperação judicial, desde que comprovada 
tal situação, em conformidade com a Lei 11.101/05, de forma a viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira assegurando a fonte produtora, o emprego dos seus funcionários e os interesses dos 
credores. (TCE Proc. 7555/13). 
 
2.5 - É vedada a participação na presente licitação: 
 
2.5.1 – A participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas, 
Físicas ou Jurídicas; 
 
2.5.2 - Não será admitido nesta licitação pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio; 
 
2.5.3 – De sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto em questão; 
 
2.5.4 - De pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública 
direta ou indireta em qualquer esfera de governo; 
 
2.5.4.1 - A licitante deverá apresentar juntamente com a habilitação declaração afirmando não estar impedida 
de participar do certame, conforme modelo (anexo IX). 
 
2.6 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as 
sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
2.7 - Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal 
de Vassouras direta ou indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 
 
2.8 - Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei n.º 
8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da 
Administração Pública; 
 
2.9 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou financeiro, 
somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em mais de uma 
proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 
 
2.9.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
 
2.10 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
2.11 – Somente será permitida a participação de pessoa jurídica na presente licitação. 
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3 - DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS ENTREGUES FORA DE ENVELOPE) 
 

3.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, 
desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado da carteira de 
identidade, ou por procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da 
empresa, com firma reconhecida, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços na sessão, 
manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, assinar a Proposta de Preços Realinhada, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.    
 
3.2 A documentação referida no item 3.1 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento também com 
firma reconhecida em Cartório (Anexo IV), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de 
identidade do credenciado, com o documento que comprove a representação legal do outorgante e também 
com o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da empresa. 
 
3.3 O licitante deverá entregar, juntamente com o CREDENCIAMENTO, mas de forma avulsa, sem inseri-la em 
qualquer dos envelopes, a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo VIII), nos 
termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520, de 17.07.2002 firmada pelo representante legal da empresa. 
 
3.3-A os licitantes deverão apresentar fora de qualquer envelope declaração de inexistência de impedimentos 
para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, 
na forma do Anexo IX. 
 
3.3-B Uma vez recebida a declaração mencionada no item 3.3-A, a Equipe de Apoio consultará o Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da 
União.  
 

3.3-C Caso o Licitante conste no Cadastro mencionado no item 3.3-B, com o registro de penalidade que impeça 
a sua participação em licitação ainda em vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo à Comissão de 
Licitação declarar tal condição. 
 

3.4 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar 
declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo X do Edital.  
 
3.5 A não apresentação da declaração prevista no item 3.3 implicará na desclassificação imediata do licitante. 
 
3.6 Uma vez entregues os envelopes, não serão admitidas desistências, modificações ou substituições da 
proposta ou de quaisquer documentos. 
 

3.7 Os documentos mencionados neste item deverão ser entregues a Pregoeira fora de qualquer envelope. 
 
3.8 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvado a Pregoeira a 
faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas. 
 
3.9 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, 
sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 
 
3.10 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 
mencionados nos itens 3.1 e 3.2. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor eventual 
recurso das decisões da Pregoeira, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 
 
4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1 – Após a confirmação dos credenciados pela Comissão de Pregão, será solicitado à entrega dos 02 (dois) 
envelopes distintos, contendo, respectivamente, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, que 
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deverão ser entregues à Comissão de Pregão pelo representante credenciado, devidamente fechados e 
rubricados no fecho, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicações: 
 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

RAZÃO SOCIAL 
 

 
ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 
RAZÃO SOCIAL 

 
4.2 – Somente serão abertos os envelopes de habilitação da(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço por 
item. 
 
4.3 – Uma vez declarada a licitante vencedora, os demais envelopes de habilitação serão devolvidos às 
respectivas licitantes. 
 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE A 
 
5.1 - A proposta terá que ser preenchida de maneira clara, precisa e expressa em moeda corrente do país (R$), 
pela Licitante, sem emendas ou rasuras, sendo que somente será aceita proposta com duas casas decimais 
depois da vírgula, devido à restrição do sistema de Empenho da Prefeitura. 
 
5.2 - A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio impresso fornecido por esta Prefeitura, que é parte 
integrante deste, sem emendas e/ou rasuras, datada e assinada pelo representante legal, já inclusos todos os 
custos (diretos e indiretos) e descontos a serem oferecidos. 
 
5.2.1 – A licitante fica vinculada à Administração pelo preço que constar da proposta vencedora, uma vez 
proferida o resultado, o preço, em hipótese alguma, poderá ser revisto, mesmo que tenha havido erro na 
apresentação. 
 
5.3 - Ficará a exclusivo critério da Comissão de Pregão eliminar, parcial ou totalmente, a proposta apresentada 
com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão de Pregão. 
 
5.4 - A proposta terá de ser preenchida com todos os dados solicitados, sob pena de ser eliminada a licitante 
que não cumprir a exigência. 
 
5.5 - Qualquer esclarecimento poderá ser feito através de carta anexada à proposta, ficando a critério da 
Comissão de Pregão considerá-la ou não como subsídio para a instrução processual. 
 
5.6 - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das mesmas. 
 
 
6 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B 
 
6.1 – A documentação de habilitação deverá ser apresentada na forma do item 4. 
 
6.2 – Cada licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar, tão somente, a seguinte documentação no envelope 
“B”: 
 
6.2.1 - As declarações conforme Anexos V a X deste Edital. 
 
6.2.2 - - A documentação relativa à habilitação jurídica, consistirá em: 
 
I - Ato constitutivo, estatuto, alteração ou contrato social consolidado em vigor ou contrato originário 
acompanhado de todas as alterações posteriores, devidamente registrado (no caso de sociedades por ações, 
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acompanhado dos documentos de eleição da Diretoria atual), ou ato constitutivo de micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, devidamente registrado na Junta Comercial Estadual. 
 
II - No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 

III - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
IV - Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores (autenticada em cartório ou mediante a 
apresentação do mesmo em original). 
 

OBS: Tendo sido apresentados os documentos de habilitação jurídica referenciados nos itens acima 

quando do credenciamento do licitante, fica dispensada sua nova apresentação como documento de 

habilitação.  
 
6.2.3 - A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa; 
 

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 

III - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
 

IV - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS; 
 

V - Prova de regularidade de situação perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal da sede da empresa, 
inclusive quanto a Divida Ativa (Municipal, Estadual e Federal). 
 

 Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que 
abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a e d, do parágrafo único, do art. 11, 
da Lei nº 8.212, de 1991; 
 

 Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão 
do objeto social, está isento de inscrição estadual; 
 caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a 
Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa 
de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria 
Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, 
está isento de inscrição estadual; 

 
 Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de 

Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, do domicílio ou sede do proponente 
ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição municipal;  

 
VI - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
6.2.4 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira, consistirá em: 
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I - Certidão(ões) negativa(s) de falências e concordatas expedida(s) pelo(s) distribuidor (es) de sua sede. Se o 
proponente não for sediado na Comarca de Vassouras esta(s) deverá (ão) vir acompanhada(s) de declaração 
oficial da autoridade judiciária competente, relacionando o(s) distribuidor(es) que, na Comarca de sua sede, 
tenha(m) atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas;  
 
6.2.5 - A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em: 
 
I – Registro ou inscrição na entidade profissional ou agência reguladora competente, no caso, a SUSEP; 
 
II - Atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade ou fornecimento de bens compatível 
com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado apresentado em papel 
timbrado da empresa, em original ou cópia autenticada em cartório. 
 
6.3 - - As certidões que não contiverem prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de sua emissão. 
 
6.4 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa oficial ou ainda por cópias, desde 
que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação pela Pregoeira. 
 
6.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 
6.6 – Não será aceita nenhuma remessa de documento por carta, fax, sedex ou qualquer outra forma que não 
seja a prevista no item 6.2. 
 
6.7 – A empresa que possuir Cadastro (CRC) no Setor de Licitações do Município deverá entrar em contato 
através do telefone (24) 2491-9000 ou pelo e-mail licitacaovassouras@gmail.com e consultar a validade de 
suas certidões, estando dispensada de apresentação dos documentos que estiverem válidos no referido 
Cadastro. 
 
6.8 - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei 
Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar declaração na conformidade do ANEXO X de que ostentam 
essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §4º do Art. 3º da referida 
Lei. 
 
b) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar todos os documentos de 
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, nos termos do Art. 43 da Lei Complementar 
123/2006. 
 
c) É obrigatória a apresentação, por parte das microempresas, do balanço patrimonial devidamente 
registrado; 
 
d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será assegurado 
à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em 
que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
e) A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de 
classificação ou revogar a licitação. 
 
7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 
Secretaria Municipal de Educação 

 

 7 

 
7.1 - A sessão para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com a legislação 
pertinente e consoante o presente Edital e seus anexos. 
 
7.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais será admitida a participação de novos licitantes, 
iniciando-se o recebimento dos envelopes. 
 
7.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, as quais serão conferidas e 
rubricadas pela Comissão de Pregão. 
 
8 - DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1 - A presente licitação é do tipo menor preço por item, sendo que o julgamento das propostas será 
realizado conforme as quantidades, as especificações, os detalhamentos e as condições estabelecidas no 
presente Edital e seus anexos. 
 
8.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, deverão estar inclusos na Proposta de Preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos a essa, a qualquer título, ou seja,  não  será  considerado   pela  
Comissão de Pregão pedido de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, da 
proposta apresentada. 
 
8.3 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, 
aquelas manifestamente inexeqüíveis, bem como as omissas ou as que apresentarem irregularidades ou falhas 
capazes de dificultar o julgamento. Não serão adjudicados os objetos licitados por valores superiores aos 
informados no Anexo III deste Edital. 
 
8.4 - Será proclamada, pelo Pregoeiro, a licitante que ofertar a Proposta de menor preço por item, para o 
objeto definido neste Edital e seus anexos, bem como os proponentes cujas propostas apresentem preços até 
10% (dez por cento) superiores àquele ou, ainda, as 03 (três) melhores ofertas, conforme o disposto no inciso 
IX do artigo 4º da Lei Federal n

0 
10.520/2002. 

 
8.5 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência na contratação para as microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, entendendo-se por 
empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço. 
 
8.5.1 – Para efeito do disposto no subitem 8.5 acima, ocorrendo empate, serão adotados os seguintes 
procedimentos: 
 
8.5.1.1 – A ME ou a EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada de menor preço, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
8.5.1.2 – Não ocorrendo a apresentação da proposta da ME ou EPP, na forma do subitem 8.5.1.1 acima, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.5.1.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.5.1.3 - Se a ME ou a EPP porte mais bem classificada estiver representada na sessão, o Pregoeiro realizará a 
intimação diretamente na própria sessão para que apresente nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, na forma do §3°, do art. 45, da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
8.5.1.4 – Na hipótese da não ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 8.5.1.1 e 8.5.1.2 
acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço por item. 
 
8.5.1.5 – O disposto nos subitens 8.5.1.1 a 8.5.1.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por ME ou EPP. 
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8.6 – Às licitantes proclamadas, conforme item acima, será dado a oportunidade de nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 
 
8.7 - Encerrada a etapa competitiva do Pregão, as ofertas para o objeto definido neste Edital e seus anexos 
serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 
 
8.8 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta da primeira classificada, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
8.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante que a tiver formulado, das condições 
de habilitação, com base na documentação solicitada neste Edital. 
 
8.10 - Constatado o pleno atendimento as exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus anexos. 
 
8.11 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às condições de habilitação, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceitável, 
sendo então a respectiva proposta adjudicada, de acordo com o objeto definido neste Edital e seus anexos. 
 
8.12 – Na situação prevista no item 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
 
8.13 - Não será admitida desistência dos lances e/ou propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente às 
sanções administrativas constantes neste Edital e na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Pregão. 
 
8.14 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pela Comissão de Pregão, assim como pelos representantes das licitantes presentes. 
 
8.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
anexos, a Proposta será desclassificada. 
   
8.16 – Os preços propostos, neles já incluídos todos os impostos e descontos especiais, somente poderão ser 
revistos em face de reajustes de preços autorizados pelo Órgão Federal competente que altere 
fundamentalmente as condições estabelecidas para o fornecimento, mediante prévia comunicação por escrito à 
Contratante. 
 

8.17 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do 
art. Terceiro da Lei nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
 

09 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados em parcela única, no prazo de 10 (dez) dias após a vistoria dos veículos 
e entrega das apólices que comprovam a efetividade do seguro, de acordo com as normas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas às formalidades legais pertinentes, mediante CRÉDITO 
EM CONTA CORRENTE do vencedor do certame, devendo o mesmo fornecer dados como nome e número do 
banco, número da agência e da conta corrente. 
 
9.2 - Para fins de contagem do prazo de pagamento as faturas deverão ser disponibilizadas e efetivamente 
entregues à Contratante com antecedência mínima de 10 (dez) dias à data de vencimento das mesmas. 
 
9.3 – Os pagamentos deverão ser solicitados através da apresentação da Nota Fiscal/Apólice e requerimento 
protocolado nesta Prefeitura. A solicitação deverá ser acompanhada de cópia da Nota de Empenho. 
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9.4 - Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido acima, o valor será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora ao mês “pro rata dia”. 
 
9.5 - Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, não haverá desconto, já que os 
valores são previamente estabelecidos, conforme prática usual do mercado. 
 
10 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos praticados pelo Pregoeiro decorrentes da presente licitação, cabem recursos administrativos de 
acordo com o estabelecido no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal n

0 
10.520/2002. 

 
10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual número de 
dias, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses. 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de recorrer, importará na 
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado à adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
10.4 - Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, em 
conformidade com o inciso XIX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
10.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de propostas, na forma do § 2º, do art. 41, da Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 - Após o julgamento e o decurso de prazo recursal, assinada a Homologação e autorizada a contratação, a 
licitante vencedora receberá a Nota de Empenho que autoriza o início dos serviços. 
 

11.2 – A recusa pela licitante vencedora em realizar a(s) contratação(ões) adjudicada(s) acarretará a multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
 

11.3 – O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por 
cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
 

11.4 – O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total da obrigação. 
 

11.5 – Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
 

11.6 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do art. 87, “caput”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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11.7 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
11.8 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
12 - DOS ANEXOS 
 
12.1 – Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados: 
 
I – Termo de Referência; 
II - Proposta de Preços - modelo; 
III – Planilha de Preços Máximos; 
IV - Carta de Preposição (apresentada fora dos envelopes, na fase de credenciamento); 
V - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 
VI - Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil; 
VII - Declaração de recebimento de documentos e informações necessárias; 
VIII - Declaração que a empresa cumpre plenamente aos requisitos de habilitação (apresentada fora dos 
envelopes, na fase de credenciamento); 
IX - Declaração de inexistência de impedimento. 
X - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 - A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de seguro total dos veículos, decorrente 
de prejuízos causados nos casos de colisão; abalroamento; capotagem; queda de precipícios e de pontes; 
queda acidental, sobre o veículo, de qualquer objeto ou substâncias que dele não faça parte integrante e não 
esteja nele afixado; granizo, furacão; terremoto; submersão total ou parcial, prestação de serviços de socorro 
ou salvamento em situação decorrente de um dos riscos cobertos. 
 
13.2 - ITENS: 
 
a) Cobertura Total; 
b) Colisão; 
c) Incêndio; 
d) Roubo/Furto; 
e) Responsabilidade Civil Facultativa de veículos – RCF-V; 
f) Acidentes Pessoais de Passageiros – APP; 
g) Coberturas Adicionais – Acessórios: toca-fitas, rádios, gravadores, cd’s, amplificadores, equalizadores, 
antenas elétricas, alto-falantes, faroletes, buzinas, rodas especiais, vidros, etc., ainda que fornecidos pelo 
fabricante, incluídos na fatura de compra do veículo. 
 
 
13.3 – Poderá ser emitida Apólice coletiva e/ou frota  de  veículos,  contendo  a  identificação  e  discriminação 
individual de cada bem segurado, assim como, item próprio para cada um dos mesmos, valor de franquia, 
bônus, etc. 
 
13.4 - A contratação do seguro incidirá sobre veículos de fabricação nacional e/ou estrangeira, aplicando-se 
como Prêmio Referencial – PR que servirá de base para cálculo do prêmio a pagar, bem como, valor de 
franquia, o previsto em tabela da Superintendência de Seguros Privados do Brasil – SUSEP. 
 
13.5 - Da Expectativa do Contrato: 
 
a) Limite de indenização correspondente ao valor estipulado em apólice para o veículo segurado; 
 
b) Pagamento de despesas extraordinárias  no  limite  de  até  10%  (dez  por  cento)  da indenização, na 
hipótese de ocorrência de sinistro com perda total do veículo segurado; 
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c) Endosso de inclusão ou de ampliação de valor segurado para cada veículo; 
 
d) Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e aos veículos em caso 
de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto do veículo segurado, onde possam 
constar: Assistência 24 horas Reboque; Transporte alternativo; Serviço de Táxi; Socorro em caso de pane seca; 
Troca de pneu furado; Serviço de chaveiro; Acompanhamento médico-hospitalar; Hospedagem em hotel; 
Remoção para hospital; Motorista substituto; Passagens para acompanhantes, caso o segurado e/ou 
passageiros permaneçam hospitalizados por mais de 03 (três) dias; Traslado de corpo. 
 
13.6 - Cobertura de vidros protegidos em todo o território nacional quer seja em substituição ou reparos. (Para-
brisa, Traseiros, Retrovisores e Faróis). 
 
13.7 - Em caso de serviços de pintura, responsabilizar-se pelos danos causados em superfícies não suscetíveis 
ao produto utilizado (peças plásticas, borrachas, etc.), aplicando-se para os demais produtos de conservação 
ou película protetora que garanta sua elasticidade e defenda contra intempéries. 
 
13.8 - Havendo sinistro em veículo, na renovação do seguro, o percentual de bônus aplicável, será aquele 
aplicado no ano anterior ao da reclamação. 
 
13.9 - Após o recebimento da Nota de Empenho, a Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para realizar a 
vistoria e entregar as apólices dos veículos à Contratante. 
 
13.10 – O suporte de atendimento deverá se de 24 (vinte e quatro) horas através de telefone com ligação 
gratuita. 
 

13.11 – O prazo de contratação será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração, na forma do inc. II, do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses. 
 

13.12 – Durante a vigência contratual, não será admitido o reajustamento de preços. Em caso de prorrogação 
do Contrato, a Contratada poderá solicitar reajustamento com base na Tabela da SUSEP. 
 

13.13 – Os veículos segurados poderão ser conduzidos por qualquer funcionário da Prefeitura, desde que 
devidamente habilitado na correta categoria do veículo. 
 

13.14 – A vistoria previa dos veículos será feita ate 10 dias após o recebimento da nota de empenho. 
 

14 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

14.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, eis que os prazos somente se iniciam ou vencem em dias de expediente. 
 

14.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e 
local estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário. 
 

14.3 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 

14.4 - É facultada a Comissão de Pregão ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
14.5 - As retificações a este Edital, por iniciativa oficial provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a 
todos as Licitantes e, serão publicadas e comunicadas às licitantes que já o tenha retirado, via tele fax, e-mail 
ou telegrama, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas. 
 
14.6 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vassouras, à Av. Octávio Gomes, nº 395, Centro, nesta 
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Cidade, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo tel. (24) 2491-9000 ou pelos e-mail 
licitacaovassouras@gmail.com. 
 

14.7 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista 
no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

14.8 - A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93), não cabendo aos Licitantes 
qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades 
orçamentárias. 
 
14.9 – O presente Edital, seus anexos e os casos omissos, serão regidos à luz das Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 2.638/07. 

 
 

Vassouras, 28 de maio de 2018. 
 
 

Ana Paula Pereira de A. Lima 
Secretária Municipal de Educação 

Ordenadora da despesa
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 
1.1. Contratação e Renovação de Seguro de Veículos, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO/ MARCA/MODELO 
PLACA ANO COR CHASSI 

1 
PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE V8L 

ESC 
KVG-
5310 

2010 Amarelo 93PB42G3PACO32599 

2 PAS/ONIBUS/IVECO/CITYCLASS 70C16 
LPZ-
9318 

2011 Amarelo 93ZL68B01B8429459 

3 
PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/VOLAREV8L 

ESC 
LPP-
5035 

2010 Amarelo 93PB42G3PACO32598 

4 PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/ VOLARE V8L 
LLD-
4393 

2010 Amarelo 93PB42G3PACO32601 

5 PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE V8L 
KNW-
9258 

2010 Amarelo 93PB42G3PACO32597 

6 PAS/ONIBUS/VW15190 EOD ESC HD 
KVH-
5803 

2010 Amarelo 9532882W9AR032555 

7 PAS/ONIBUS/VW15.190 EOD ESC ORE 
LLO-
3187 

2011 Amarelo 9532882WOBR172041 

8 
PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE V8L 

EO 
LLV-
5813 

2013 Amarelo 93PB54M10DC045846 

9 PAS/ONIBUS/IVECO/CITYCLASS 70 C17 
LRA-
5763 

2013 Amarelo 93ZL68C01E8456161 

10 PAS/ONIBUS/VW15190 EDD E.HD ORE 
KPR-
7838 

2013 Amarelo 9532E82W5ER402895 

11 
PAS/ONIBUS/AGRALE/MASCAGRANMICRO 

O 
LKH-
8316 

2007 Prata 9BYC32Y137C000662 

12 
PAS/185/4740VW/INDUSCARFOZ U 

R E V O G A D O 

KNW-
6357 

2010 Amarelo 9532882W5AR010792 

13 

PAS/ONIBUS/MARCOPOLO/VOLARE V8L 
ESC 

R E V O G A D O 

KYM-
2314 

2010 Amarelo 93PB42G3PACO32600 

14 
PAS/ONIBUS/AGRALE/MASCAGRANMI O 

R E V O G A D O 

LKH-
8311 

2007 Prata 9BYC36X127C000141 

 

1.2. Os SERVIÇOS deverão ter prazo de garantia mínimo de 01(UM) ANO, prevalecendo o prazo de 
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1 A presente contratação é motivada pela necessidade de garantir a cobertura de despesas frente a eventuais 
danos que possam atingir os veículos desta Secretaria Municipal de Educação, principalmente por se tratar de 
veículos que circulam diariamente, no Município atendendo as Unidades Escolares nas suas devidas 
atividades. 
 

3 DO SEGURO 

  

3.1 A seguradora deverá cobrir todos os riscos derivados da circulação dos veículos segurados, as 
despesas indispensáveis ao salvamento e transporte dos veículos até oficina mais próxima do acidente, 
e as indenizações e prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas do seguro, 
conforme descrito abaixo: 

 I.  Colisão, abalroamento ou capotagem acidental; 
II.  Queda acidental em precipícios ou de pontes; 
III. Raio e suas consequências, incêndio ou explosão acidentais; 
IV. Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo, desde que o agente externo não faça parte 
integrante do veículo ou não esteja nele fixado; 
V. Queda, deslizamento ou vazamento sobre o veículo da carga e/ou objeto por ele transportado, em 
decorrência de acidente de transito e não da simples freada; 
VI. Submersão total ou parcial do veículo em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive 
nos casos de veículos guardados no subsolo; 
VII.  Roubo ou furto, total ou parcial do veículo; 
VIII. Acidente ocorrido durante seu transporte por qualquer meio apropriado; 
IX. Atos danosos praticados por terceiros, exceto se constantes do item “Prejuízos Não Indenizáveis pela 
Seguradora”; 
X. despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos Driscos cobertos; 
XI. Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca-cd/dvd e tacógrafo, desde que façam parte do modelo 
original do veículo, com aplicação da franquia estipulada da apólice para o veículo. 

 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1 A Contratada obriga-se a: 
 

4.1.1 Enviar serviço de socorro em caso de colisão, pane elétrica ou mecânica, devendo, sempre que 
possível, efetuar o reparo no local da pane. 

 
4.2 Diante da impossibilidade de reparo do veículo na localidade em que se encontre, o mesmo deverá ser 

rebocado para uma das oficinas credenciadas localizadas em município mais próximo para realização 
dos reparos necessários, sem cobrança de valores a título de excedente de quilometragem do local 
da ocorrência até o destino final do veículo; 

 
4.3  Prestar assistência para transporte de passageiros por meio de veículo disponibilizado pela seguradora; 

 
4.4      Emitir a(s) apólices(s) de seguro no prazo determinado, cobrindo o bem contra prejuízos e despesas 
ocorridos desde a data da emissão da nota de empenho, devidamente comprovados e decorrentes dos riscos 
cobertos até o valor das importâncias seguradas, de acordo com as normas estabelecidas pela 
Superintendência de seguros Privados- SUSEP; 

 
4.5 Promovera regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja comunicado pela Prefeitura 

Municipal de Vassouras. 
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4,6 Prestar informações acerca das providências relacionadas aos chamados realizados pela Contratante, em 
caso de sinistro, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir do recebimento da comunicação pela 
Contratada, indicando, inclusive, o tempo aproximado de solução; 
 

4.7 Autorizar a realização dos reparos necessários, em relação a cada veículo 
 Segurado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da comunicação do sinistro pela 
Contratante; 
 

4.8 Realizar as indenizações relativas a eventuais sinistros no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da entrega, à Contratada, de toda a documentação exigida por esta no contrato; 
 

4.9 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante todo período de 
vigência do Contrato, fornecendo informações, propiciando  o acesso à documentação pertinente e 
aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura Municipal de Vassouras 
e atendendo às reclamações formuladas; 

 
4,10 Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Vassouras 24 horas por dia durante 07 dias da 
semana, central de comunicação para aviso de sinistro;  
 
4.10 Informar, por escrito e de imediato ,qualquer alteração em seus meios de contato com o tribunal 

( endereço, telefone ,e-mail), para assegurar a rápida solução às questões com vistas à perfeita 
execução do objeto da presente licitação; 
 

4.11 Afastar qualquer empregado ou preposto seu que embarace a fiscalização ou, ainda, que 
conduza de modo inconveniente ou incompatível o exercício das funções que lhe foram atribuídas; 

 
4.12 Não transferir, sob qualquer pretexto, a responsabilidade decorrente da execução do objeto 

desta licitação a terceiros, sejam fabricantes ou qualquer  outras pessoas ou entidades; 
 
4.13 Fornecer, em relação a cada veículo, manual ou documento equivalente contendo informações 

relativas à regulamentação do seguro contratado; 
 
4.14 Fornecer cartão individualizado de identificação para cada veículo, contendo as informações 

necessários para atendimento; 
 
4.15 Entregar a apólice, tão logo emitida, à Seção de transporte da Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura Municipal de Vassouras. 
 
4.16 Nomear preposto com poderes para dirimir as questões contratuais. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1 A Contratante obriga-se a: 
 
5.2 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 
 
     5.3 Rejeitar no todo ou em parte, as apólices quando em desacordo com as obrigações derivadas da 
presente contratação ,assumida pela contratada; 

 
5.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, sendo o preço fixo irreajustável; 
 
5.5 Cumprir todas as normas e condições previstas na legislação correlata e no Edital; 
 
5.6 Permitir e viabilizar a vistoria dos bens a serem segurados; 
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5.7 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias à execução 

do objeto desta licitação; 
 

5.8 Aplicar as penalidades previstas no Edital e no contrato, quando cabível; 
 

5.9 Cientificar a contratada, por escrito, de qualquer anormalidade verificada no serviço ora contratado, para 
fim de adoção das providências cabíveis. 

 

6. VISTORIA E FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

 
6.1. A empresa interessada em vistoriar os veículos a serem segurados, para fins de obtenção de 
informação para formulação de sua proposta, deverá fazê-lo no local onde estiver o veículo, em dias úteis.  
A vistoria deverá ser agendada previamente pelo telefone (24) 2471-1139, Secretaria Municipal de 
Transporte, na Praça Correia e Castro ,S/Nº, centro Vassouras-RJ. Junto ao Demutran no mesmo endereço. 
 
6.2 A opção da não realização de vistoria pela licitante não será admitida posteriormente como motivo para 
afastamento de qualquer obrigação relativa ao objeto da presente contratação, inclusive no tocante e a 
cobertura de equipamentos e acessórios. 
 
6.3 A licitante deverá ofertar em sua proposta valores consoantes com aqueles vigentes no mercado na data 
de sua apresentação, nos quais deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras 
despesas inerentes à prestação dos serviços, assim como a discriminação da franquia e do Prêmio Total 
relativos aos veículos.  
   

7. NECESSIDADE DE REPRESENTANTE/CORRETOR CREDENCIADO 

 
7.1. A licitante vencedora deverá declarar o nome de representante/corretor credenciado, seu endereço na 

cidade sede deste Estado, telefone e número do CNPJ/CPF. 
 

8. COBERTURA 

 
8.1. Casco 

8.1.1. Valor de mercado referenciado atribuído a cada veículo pela tabela FIPE, utilizando o percentual de 

100% da mesma na data da liquidação do sinistro nos eventos de perda parcial por colisão, Incêndio, Roubo ou 

Furto. 

8.2. Franquia 

8.2.1. Normal Obrigatória. 

8.3. Responsabilidade Civil Facultativa por veículo segurado: 

8.3.1. Danos materiais a terceiros – R$ 100.000,00 

8.3.2. Danos Pessoais a Terceiros – R$ 100.000,00 

8.4 Acidentes Pessoais a Passageiros por ocupante: 

8.4.1. Morte – R$ 10.000,00 

8.4.2. Invalidez – R$ 10.000,00 

8.5. Vidros 

8.5.1. Completa. 

8.6. Assistência 24 horas. 
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9. FISCAL DO CONTRATO 

 
9.1. A servidora Célia Regina de Almeida Carvas Sant’Anna Matrícula 100218-0, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, atuará como fiscal do contrato. 

Vassouras, _____ de _______________ de ______. 

 

______________________________ 
Identificação e assinatura do servidor responsável 

Cargo/carimbo 
(Chefe da Unidade Administrativa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 
ANEXO II – PROPOSTA (modelo) 

 
RAZÃO SOCIAL:  
 

ITEM UNID QTD 

VEÍCULO 

B 
O 
N 
U 
S 

DANOS 
MATERIAIS 
TERCEIROS 

(R$) 

DANOS 
CORPORAIS 
TERCEIROS 

(R$) 

APP POR 
PASSAGEIRO 

(R$) 

INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO 

(R$) 
FRANQUIA VALOR (R$) 

01 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA KVG-5310, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
207826340 

1 100.000,00 100.000,00 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

02 SERV 01 

ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 
70C 16, PLACA LPZ-9318, 
ANO 2011, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
353297984 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

03 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LPP-5035, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
210328894 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

04 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LLD-4393, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
207966516 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

05 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA KNW-9258, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
206905866 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
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06 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSWAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA KVH-5803, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
227048288 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

07 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSVAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA LLO-3187, ANO 
2011, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
346831709 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

08 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LLV-5813, ANO 
2013, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
532100670 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

09 SERV 01 

MINIBUS CITY CLASS 
70C17 ESCOLAR, PLACA 
LRA-5763, ANO 2013, COR 
AMARELA, DIESEL, 
RENAVAM 596315813 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

10 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSVAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA KPR-7838, ANO 
2013, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
593333675 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

11 SERV 01 

ÔNIBUS AGRALE MICRO 
ESCOLAR MA 9.2, PLACA 
LKH-8316,ANO 2007, COR 
PRATA, DIESEL, RENAVAM 
915322366 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 

 

 
Valor total da proposta: 
 

 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); 
 ASSITENCIA 24H; 
 COBERTURA DE VIDROS COMPLETA; 
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 FRANQUIA OBRIGATORIA. 
 

O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega da presente. 
 
Informações Complementares: 
 
Dados da Proponente: 

 
I - Razão Social: ____________________________________________; 

II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 

III - Insc. Municipal: _________________________________________; 

IV - Endereço: ______________________________________________; 

V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 

VI - E-Mail: ________________________________________________; 

VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 

VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
 

Dados do representante legal que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 

II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 

III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 

IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 

V - CPF: ____________________________________; 
 
(local) _____________, ___ de ______________ de2018. 
 
 
__________________________________________ 
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(Assinatura do representante legal) 
 
 
Nome: ____________________________________ 
 
 
CPF: _____________________________________ 
 
 
 
Declaramos inteira submissão aos termos do Edital de Pregão nº 026 / 2017 e à legislação em vigor. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 
ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS 

 

DATA BASE: FEVEREIRO / 2018 
ITEM UNID QTD 

VEÍCULO 

B 
O 
N 
U 
S 

DANOS 
MATERIAIS 
TERCEIROS 

(R$) 

DANOS 
CORPORAIS 
TERCEIROS 

(R$) 

APP POR 
PASSAGEIRO 

(R$) 

INVALIDEZ POR 
PASSAGEIRO 

(R$) 
FRANQUIA VALOR (R$) 

01 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA KVG-5310, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
207826340 

1 100.000,00 100.000,00 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.040,36 

02 SERV 01 

ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 
70C 16, PLACA LPZ-9318, 
ANO 2011, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
353297984 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.929,37 

03 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LPP-5035, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
210328894 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.070,38 

04 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LLD-4393, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
207966516 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.115,66 

05 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA KNW-9258, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
206905866 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.065,66 
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06 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSWAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA KVH-5803, ANO 
2010, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
227048288 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.347,39 

07 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSVAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA LLO-3187, ANO 
2011, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
346831709 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.394,38 

08 SERV 01 

MINIBUS MARCOPOLO 
VOLARE V8 ESCOLAR, 
PLACA LLV-5813, ANO 
2013, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
532100670 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
4.509,22 

09 SERV 01 

MINIBUS CITY CLASS 
70C17 ESCOLAR, PLACA 
LRA-5763, ANO 2013, COR 
AMARELA, DIESEL, 
RENAVAM 596315813 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.418,88 

10 SERV 01 

ÔNIBUS VOLKSVAGEN 
15.190 EOD ESCOLAR, 
PLACA KPR-7838, ANO 
2013, COR AMARELA, 
DIESEL, RENAVAM 
593333675 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
3.404,16 

11 SERV 01 

ÔNIBUS AGRALE MICRO 
ESCOLAR MA 9.2, PLACA 
LKH-8316,ANO 2007, COR 
PRATA, DIESEL, RENAVAM 
915322366 

1 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 
OBRIGA-TÓRIA / 

NORMAL 
2.691,93 

 
 

 
Obs.: As propostas que ultrapassarem o valor máximo estabelecido na presente planilha serão desclassificadas
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO IV 

 
CARTA DE PREPOSIÇÃO / CREDENCIAMENTO 

(modelo) 
 
 
 
 
À 
COMISSÃO DE PREGÃO 
Av. Octavio Gomes, nº 395 – Centro 
Vassouras - RJ 
 
 
 Prezados Senhores, 
 
 Pela presente, fica credenciado o Sr. _____________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº_____ _________, expedida em __/__/__, pelo Instituto ________, para representar nossa 

empresa      (  ___________  ), inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, na Licitação modalidade Pregão 

Presencial nº 026 / 2017, a se realizar no dia __/__/2018, nesta Prefeitura, às ___ horas, podendo para tanto 

praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e 

manifestar-se quanto à sua desistência. 

Atenciosamente, 

 
___________________, ____ de _______________ de _______ 

(local e data) 
 

 
 

Assinatura do representante legal 
 

 
 
 
 
Observações: 
 
1 – A Carta de Credenciamento deverá ser confeccionado em papel timbrado da empresa, ou devidamente 
identificado com o carimbo do CNPJ da mesma; 
 
2 – A Carta de Credenciamento, ou qualquer outro instrumento particular de procuração, deverá ter firma 
reconhecida em cartório do outorgante de poderes; 
 
3 – Este documento deverá ser apresentado na fase de Credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com o 
Contrato Social e documento de identidade. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(modelo) 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para participar do certame, que 

trata o presente Edital. 

 
 
 

___________________, ____ de _______________ de _______ 
(local e data) 

 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 

 
 
 
 
 
Observações: 
 
1 - esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com 
o carimbo do CNPJ da mesma.   
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PREGÃO PRESENCIAL  Nº 026 / 2017 

 
ANEXO VI 

 
 

 DECLARAÇÃO EXPRESSANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(modelo) 
 
 
 
 
Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, conforme ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme exigência do Edital de Pregão 

Presencial nº 026 / 2017, Processo Administrativo nº 1.464/2017. 

 
 
 

___________________, ____ de _______________ de _______ 
(local e data) 

 
 
 

 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
Observações: 
 
1 - esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com 
o carimbo do CNPJ da mesma.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 

(modelo) 
 
 
Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão Presencial nº 026 / 2017, que objetiva a Contratação de 

serviços de seguradora para cobertura de riscos e sinistros em veículos da frota de ônibus escolares da 

Prefeitura Municipal de Vassouras, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações 

necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 30, 

III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

___________________, ____ de _______________ de _______ 
(local e data) 

 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
Observações: 
 
1 - esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com 
o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(modelo) 
 
 
 
 
Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no item 3.3 do Edital de Pregão Presencial nº 026 / 

2017, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta licitação, na forma do artigo 

4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

___________________, ____ de _______________ de _______ 
(local e data) 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
 

 
 
 
 
 
Observações: 
 
1 - esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com 
o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 
Secretaria Municipal de Educação 

 

 29 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

(modelo) 
 
 
 
 
Declaramos, para os fins previstos no subitem 2.5.4.1 do Edital de Pregão Presencial nº 026 / 2017, que esta 
licitante não incorre em qualquer dos impedimentos previstos neste item, ou seja:  
 
Que não foi declarado inidôneo por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

Que não se encontra em regime de recuperação judicial; 

Que não está impedido de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer das suas entidades 

de administração indireta; 

Que não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei. 

 
 

___________________, ____ de _______________ de _______ 
(local e data) 

 
 
 

Assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
 
1 - esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com 
o carimbo do CNPJ da mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 
Secretaria Municipal de Educação 

 

 30 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2017 

 
ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
 
____________________________________, com sede na ________________________, inscrita no 

CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________, portador(a) da carteira de Identidade n _______ e do CPF/MF n 

__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é ___________________(MICRO 

EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de 

qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 

4º do art. 3º da Lei Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os 

artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no 

presente certame. 

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . . 
(local e data) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(representante legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


