1. PREÂMBULO
EDITAL N.° 214/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 71/2020
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2020 a partir das 08:00 horas
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I, II – TERMO DE
REFERÊNCIA, XI – DADOS DOS VEÍCULOS E XII – VALORES E COBERTURAS.
O Sr. Cristiano Salmeirão, Prefeito Municipal torna público que se acha
aberta, nesta unidade, a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, por intermédio do sistema eletrônico de contratações
denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL”, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, sendo o Modo de Disputa ABERTO E
FECHADO, objetivando a Contratação de empresa especializada, em
prestação de serviços de seguro total para a frota de veículos da
Secretaria de Educação, conforme especificações dos anexos I, II –
Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e
Coberturas do Edital, que será regida pela Lei Federal n.° 10.520, de
17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.° 5.141, de 09 de Dezembro
de 2013, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de Setembro de 2019,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei
Complementar nº 123/06, 147/14 e 155/16 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento a Requisição de Serviços de
nº. 1544/2020, proveniente da Secretaria de Educação, autora e responsável pelos documentos
supramencionados, os quais integram o presente processo licitatório, devidamente assinado pelos
Secretários das pastas.
As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 19 de novembro de 2020, a partir das
08:00 horas, através do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil – BLL” (www.bll.org.br), e será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
2. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada, em prestação de serviços de seguro total para a frota
de veículos da Secretaria de Educação, conforme especificações do Edital e seus anexos.
2.1.1. Para efeito de formulação de proposta, as licitantes terão como base os Anexos I –
descritivo; II – Termo de Referência; XI – Dados dos Veículos; e XII – Valores e Coberturas.
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2.2 – Para efeitos de formulação de proposta e ciência das formas, prazos, condições e obrigações
referentes ao objeto de contratação, as licitantes terão como base os Anexos I e II - Termo de
Referência, XI – Dados dos Veículos; e XII – Valores e Coberturas.
2.3 – O critério de julgamento das propostas desta licitação é o de MENOR PREÇO GLOBAL.
2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as
últimas.
3. DATA DA ABERTURA
3.1. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço www.bll.org.br, conforme datas e horários definidos abaixo:
Recebimento das Propostas: das 12h00min. do dia 06/11/2.020 às 08h00min. do dia 19/11/2.020.
Abertura das Propostas: das 08h01min. do dia 19/11/2.020 às 08h15min. do dia 19/11/2.020.
Início da Sessão da Disputa de Preços: 08h16min. do dia 19/11/2.020.
3.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
4. PREÇO MÁXIMO
4.1. Valor máximo estimado para este Pregão por item é aquele descrito no Anexo I do presente
Edital, sendo que o valor da presente licitação esta estimado em um total de R$ 53.524,97
(cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).
4.2. A competição se dará por MENOR PREÇO GLOBAL, ocasião em que a licitante deverá
formular sua proposta respeitando o valor máximo unitário do lote previsto no Anexo I deste Edital,
sem possibilidade de ultrapassá-lo, sob pena de desclassificação.
4.3. As despesas decorrentes da contratação dos objetos desta Licitação correrão no Exercício de 2020,
através das dotações a seguir:
Nº 02.11.01 – 12.361.0049.1.140 / 3.3.90.39.00 – Ficha 532 – Secretaria de Educação– Recurso
Federal.
4.4 - Em observância do COMUNICADO SDG nº 028/2017/TCESP, esclarece-se que a origem do(s)
recurso(s) orçamentário(s) indicado(s) na cláusula anterior é FEDERAL

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
5.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6133

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Birigui, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Bll
compras”, constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).
5.3. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar nº 123/2006, atualizada nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016.
5.4. Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da Sessão
de Disputa de Preços.
5.5. O EDITAL poderá ser examinado e adquirido por qualquer interessado através do site
www.birigui.sp.gov.br, www.bll.org.br ou na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de
Compras, Licitação e Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de Birigui, com sede à Rua Santos
Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP, CEP: 16.200-095, durante o expediente normal do órgão licitante,
das 08:00 horas às 16:00 horas.
6. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos e/ou de
impugnação ao ato convocatório (Edital) do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o
prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, na
forma do edital (Art. 23 e 24 – Decreto Federal nº 10.024/2019).
6.1.1 – A medida referida no subitem 6.1. poderá ser formalizada através de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolizado no endereço e horário
constantes do subitem 5.5 ou através dos e-mails: danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br /
licitacoes@birigui.sp.gov.br;
6.1.2 – A decisão sobre o pedido de esclarecimentos ou de impugnação será proferida no
prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, ocasião em que haverá a divulgação e
juntada da mesma aos autos do processo licitatório.
6.2. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em
modificação do ato convocatório (Edital) do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela
mesma forma em que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.
7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preenchem as condições do credenciamento constantes deste Edital.
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7.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
7.2.1 – Empresa penalizada com suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Birigui ou declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública (Precedente: Acórdão nº 2242/2013, do Plenário do TCU).
7.2.2 – Empresa que tenha em seu quadro societário ou laboral servidores desta Prefeitura,
outros agentes vinculados ao Poder Executivo ou Legislativo deste Município, inclusive da
Administração indireta, bem como quaisquer pessoas vinculadas na forma do art. 9º da Lei Federal nº
8.666/93, do art. 56-A da Lei Orgânica do Município de Birigui e do art. 177, XII e XVIII da Lei
Municipal nº 3.040/93.
7.2.3 – Empresa julgada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, sendo estendidos
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poder
de administração.
7.2.4 – Empresa cujos administradores e sócios com poder de administração tenham sido
julgados responsáveis por falta grave e inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, enquanto durar a inabilitação;
7.2.5 – Grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica que para furtarse dos efeitos danosos das sanções previstas nos itens anteriores, participe com a empresa principal ou
subordinada, ou constitua nova empresa em fraude à lei (Precedente STJ - Recurso ordinário em
Mandado de Segurança RMS 15.166-BA; CLT, art. 2º, §2º);
7.2.6 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste instrumento
convocatório ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração,
observados o contraditório e a ampla defesa (redação conforme artigo 14, da Lei 12.846/2013);
7.2.7 – Nos termos do artigo 10 da Lei 9605/98, não poderão participar as licitantes que
possuam penas de interdição temporária de direito, que são a proibição de o condenado contratar com
o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar
de licitações, pelo prazo de 05 (cinco) anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes
culposos.
7.3. Em cumprimento aos dispositivos previstos na Sessão I (Das Aquisições Públicas), do Capítulo V
(Acesso aos Mercados) da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016,
concede-se para o presente edital tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP).
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7.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
7.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecidos.
7.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
7.7. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente na Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (41) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para
apresentação da proposta e início do pregão.
7.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento da
licitante, até o limite de horário previsto, que deverá ser requerido através do telefone: (41) 3042-9909,
e e-mail: contato@bll.org.br.
8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES DO BRASIL
8.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato a ser fornecido pela “BLL”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado na
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
sistema de compras do site: www.bll.org.br.
8.2. A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para
representá-lo, ou diretamente através da “BLL”, ocasião em que deverá manifestar em campo próprio
do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
8.3. O acesso do operador ao Pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
8.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
8.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
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transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
8.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.
9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
9.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro Oficial, com o auxílio da equipe de apoio e
representante da Secretaria Requisitante, que terão, em especial, as seguintes atribuições:
a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
b) abrir as propostas de preços;
c) analisar a aceitabilidade das propostas;
d) desclassificar propostas indicando os motivos;
e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de lance de menor preço por
lote;
f) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
g) declarar o vencedor;
h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
i) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
j) após parecer jurídico fundamentado, encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e
autorizar a contratação;
l) abrir incidente no processo licitatório para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
10. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
10.1. O cadastramento da proposta junto ao sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A Licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
10.1.1 – Na PROPOSTA, deverá obrigatoriamente ser informado em campo próprio as
ESPECIFICAÇÕES, PREÇO e VALIDADE DA PROPOSTA;
10.1.2 – A não inserção de PROPOSTA no sistema eletrônico, contendo as
ESPECIFICAÇÕES em conformidade com o disposto nos Anexos I II Termo de Referência, XI –
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Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas, quais sejam, descrição do objeto e o VALOR
GLOBAL ofertado para a prestação dos serviços, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da
Licitante, face à ausência de informações suficientes para classificação de sua proposta;
10.1.3 – A proposta NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA
LICITANTE PROPONENTE (tais como: nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail,
etc.), sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO;
10.1.3.1 – CONFORME DECRETO 10.024/19, ART. 30, § 5º, ANTES DO
TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DAS
PROPONENTES

LICITANTES

NO

SISTEMA,

NAS

FICHAS

TÉCNICAS

OU

DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE.
10.2. O objeto proposto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas nos Anexos I e II –
termo de referência, XI – dados dos veículos, e XII – valores e coberturas.
10.3. A validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública.
10.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site
www.bll.org.br, “DECLARO SER ME/EPP” existente na aba “verificação das propostas
cadastradas”, caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº
123/06 e Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016, decaindo do direito deste benefício o
proponente que não se declarar.
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, prevista na Lei
Complementar n.º 123/2006, 147/2017 e 155/2016, observado o prazo para prestação do serviço, as
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições
definidas neste Edital;
11.2. O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor preço global,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor preço global.
11.3. Se a proposta de menor preço não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Ainda nesta etapa, o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.
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11.4. Constatando o atendimento das exigências fixadas em Edital, após parecer jurídico
fundamentado, o processo será encaminhado à autoridade competente para homologação.
12. ABERTURA DAS PROPOSTAS
12.1. A partir do horário previsto em Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da
proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
12.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
12.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
12.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
12.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
12.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
12.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário estabelecido neste Edital.
12.8. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
12.8.1 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
13 – FORMULAÇÃO DOS LANCES
13.1. Será adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico o modo de disputa Aberto e
Fechado (Art. 31, II, Decreto Federal nº 10.024/2019), onde os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
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13.1.1 – Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de
15 (quinze) minutos.
13.1.2 - Encerrado o prazo previsto na Cláusula 13.1.1, o sistema encaminhará o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
13.1.3 - Encerrado o prazo de que trata a Cláusula 13.1.2, o sistema abrirá a oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado 1 em até 05 (cinco) minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
13.1.4 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata a Cláusula 13.1.3,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três),
poderão oferecer um lance final e fechado 2 em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
13.1.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nas Cláusulas 13.1.1 ao 13.1.3, o sistema ordenará
os lances em ordem crescente de vantajosidade.
13.1.6 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos das Cláusulas 13.1.3 e
13.1.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto na Cláusula 13.1.5.
13.1.7 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda
às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto na Cláusula (13.1.6).
13.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da etapa de lances. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.
13.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
13.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização para correção de lances com valores digitados
erroneamente ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
13.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
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13.7. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
13.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez minutos), a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação do edital e
sistema bll.org.br.
13.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
13.10. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor preço.
13.11. Caso não seja apresentado lance, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.12. Os documentos relativos à habilitação, solicitados na Cláusula XV deste Edital, deverão
ser enviados via fax ou e-mail ao Pregoeiro, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o
término do Certame.
13.12.1 – Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além dos
documentos solicitados na Cláusula XV, deverá ser encaminhada, no período supramencionado,
Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (Anexo VI).
13.12.2 – Os documentos supramencionados deverão ser enviados ao e-mail:
danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br ou licitacoes@birigui.sp.gov.br.
13.13. Posteriormente, os mesmos documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia
autenticada pela licitante vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por
igual período a requerimento da licitante vencedora, contados da data da sessão pública virtual,
juntamente com a proposta de preços corrigida, ao seguinte endereço:
Divisão de Compras, Licitação e Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de
Birigui.
Endereço: Rua Santos Dumont nº 28, Centro, CEP: 16.200-095 – Birigui/SP.
Pregoeiro(a): Danilo Boa Sorte de Oliveira
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13.15. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanecerá em fase de classificação/habilitação até
o recebimento da Proposta Escrita, junto aos Documentos de Habilitação encaminhados pela empresa
detentora da melhor oferta, dentro das condições dispostas nas cláusulas 14 e 15.
13.16. Será informado no chat o horário e a data exata em que haverá a continuidade dos trabalhos;
14. ENVIO DA PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO
14.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 05 (cinco) dias úteis prorrogável por igual período a
requerimento da licitante vencedora, junto à documentação referente à habilitação e demais anexos, a
Proposta de Preços Final, com os valores ofertados após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo
Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo,
número de telefone e fax, endereço eletrônico, número de agência de conta bancária CONFORME
ANEXO VII DO EDITAL.
14.1.1 – O não cumprimento do acima disposto, no referido prazo, acarretará a
desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada.
14.2. A PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA, deverá conter:
14.2.1 – Os valores ofertados no site, os quais devem compreender o cômputo de todos os
impostos, não permitindo-se qualquer destaque;
14.2.2 – O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da abertura das propostas virtuais;
14.2.3 – Especificação completa do item oferecido, com informações técnicas que
possibilitem a sua completa avaliação, totalmente em conformidade com a Proposta cadastrada no
sistema eletrônico e com o descrito no ANEXO I, deste Edital;
14.2.4 – Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
14.2.5 – Marca/fabricante do produto, a qual deverá ser a mesma apresentada na Proposta
cadastrada no sistema eletrônico;
14.2.6 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.
OBS. 1 – A LICITANTE DEVERÁ DESCONSIDERAR NA SOMA O VALOR DA
FRANQUIA, POIS ESSA SÓ É DEVIDA EM CASO DE SINISTRO, OCASIÃO QUE SERÁ
PAGA A PARTE.
OBS. 2 – O VALOR DA FRANQUIA DEVERÁ CONSTAR NAS APÓLICES.
OBS. 3 – NA PROPOSTA FINAL, A EMPRESA DEVERÁ INDICAR O PRÊMIO
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LÍQUIDO ANUAL PARA CADA UM DOS VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS, BEM COMO
O VALOR TOTAL/GLOBAL.
14.3. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que
oferecer (em) o MENOR PREÇO.
14.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou com a
legislação em vigor;
14.5. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:
14.5.1 – Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seu valor
percentual em número inteiro;
14.5.2 – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que
permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;
14.5.3 – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com
o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;
14.5.4 – Não contenham a marca do produto ou fabricante quando for o caso, ou se
houver alteração na marca inicial ofertada;
14.5.5 – Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.
15. DA HABILITAÇÃO
15.1. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o
encerramento da disputa, os documentos comprobatórios de habilitação, através do e-mail
danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br ou licitacoes@birigui.sp.gov.br.
15.1.1 - Posteriormente, tais documentos deverão ser encaminhados em vias originais, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por cópia não autenticada,
mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro, ou através de exemplares
publicados em órgão da Imprensa Oficial, com prazo de validade compatível com a data de realização
da licitação, diretamente para a Divisão de Compras, Licitação e Gestão de Contratos da
Prefeitura Municipal de Birigui, situado na Rua Santos Dumont, nº 28, Centro, Birigui/SP, CEP:
16.200.095, aos cuidados da Pregoeiro Oficial Danilo Boa Sorte de Oliveira, no prazo
estabelecido na cláusula 13.14, contados da data da sessão pública virtual.
15.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou, certificado previsto no art.
23 da resolução CGSIM nº 16, de 17 de dezembro de 2009, se for o caso;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir.
15.1.3-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
b.1) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
e, se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
c) provas de regularidade, em plena validade, para com:
c.1) Nacional através de certidão conjunta emitida pela RFB e PGFN, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991;
c.2) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do
domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
c.3) Prova de regularidade para com o FGTS, através de Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos.
c.4) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (NR);
OBS1: As exigências habilitatórias relativas a regularidade fiscal e trabalhista, no caso de
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão ser apresentadas no envelope “documentação”
mesmo que haja alguma restrição.
OBS2: Comprovada a restrição na regularidade fiscal e trabalhista relativa às microempresas e
empresas de pequeno porte, serão assegurados 05 (cinco) dias úteis para regularização, prorrogáveis
por igual período havendo motivo devidamente justificado e aceito pelo (a) pregoeiro(a) oficial, nos
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termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela
Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da
lavratura da Ata de Pregão.
OBS3: Não havendo regularização nos termos contidos na OBS2, ocorrerá a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital, sendo facultado convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação, nos
termos do artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela
Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016.
15.1.4-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
15.1.4.1 - para o caso de empresas em recuperação judicial, deverá estar ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução
do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de
que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.
15.1.4.2 - Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial, deverá estar de que no
momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo
as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
15.1.4.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
15.1.5. -OUTRAS COMPROVAÇÕES
15.1.5.1 – No prazo da Cláusula 15.1, a licitante vencedora deverá enviar as
Declarações conforme cláusulas 15.1.5.2, e 15.1.5.2.1, se necessário, a seguir.
15.1.5.2 – A Empresa detentora da melhor oferta deverá enviar juntamente com a
documentação de habilitação os seguintes anexos: III; IV; e V, junto a PROPOSTA DE PREÇO
FINAL para fornecimento do objeto, conforme modelo constante do Anexo VII do Edital.
15.1.5.2.1 – Quando a empresa declarar no sistema www.bll.org.br que se
enquadra no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá enviar
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obrigatoriamente a declaração constante do Anexo VI.
15.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
15.3. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida
para a habilitação.
15.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
respectivo, referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos
serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de
ambas, simultaneamente.
15.5. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da
data estabelecida para o recebimento das propostas.
15.6. A Licitante deverá atender aos requisitos e documentos de habilitação, sob pena de inabilitação.
15.7. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o disposto em Edital,
será declarada a empresa vencedora do item respectivo e aberto o prazo para manifestação de intenção
de interposição de recurso no horário e data informado no chat para que se continuem os trabalhos,
conforme item 12.2;
15.8. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido,
acarretará as sanções previstas na Cláusula 22, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa
que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
15.9. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço;
16. RECURSOS
16.1. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
proponente;
16.2. Na data e horário informados no chat, a proponente que desejar recorrer contra decisão do
Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando de forma imediata sua intenção
com o registro da síntese das suas razões em campo próprio do sistema.
16.2.1 – As razões do recurso de que trata o item acima deverão ser apresentadas no prazo de
03 (três) dias úteis, contados do encerramento do prazo acima descrito.
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16.2.2 – Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses
16.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto neste edital, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor
16.4. Não será concedido prazo para recurso quanto a assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção em interpor o recurso pela proponente;
16.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo;
16.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.7. Os memorais e contrarrazões deverão ser encaminhados a Divisão de Compras, Licitações e
Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de Birigui, situada no endereço: Rua Santos Dumont nº
28, Centro, Birigui/SP, CEP: 16.200-095, com os mesmos requisitos do art. 6º, da Lei Federal nº
9.784/99, o nome ou razão social da licitante, as razões do recurso / contrarrazões e assinatura do
representante legal para que possa anexar ao processo.
16.7.1 – Deverá ser enviada cópia dos memoriais / contrarrazões ao e-mail
danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br ou licitacoes@birigui.sp.gov.br; para que seja possível a
publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este.
17. DA CONTRATAÇÃO
17.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Birigui firmará contrato
específico com a PROPONENTE VENCEDORA, visando a execução do objeto desta licitação nos
termos da minuta que integra este Edital;
17.2. A PROPONENTE VENCEDORA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela PROPONENTE VENCEDORA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Município de Birigui.
17.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas na Cláusula 22,
deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as
demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta
licitação, para celebração do Contrato;
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18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
18.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação resumida na
Imprensa Oficial.
18.2 PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA DA APÓLICE, E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.2.1 – A licitante vencedora deverá iniciar a execução dos serviços após o recebimento da
respectiva Ordem de Serviços, emitindo a apólice de seguro no prazo máximo de até 15 (quinze) dias
úteis, nos moldes, especificações e quantidades indicadas nos Anexos II - Termo de Referência, XI –
Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas.
18.2.1.1. A Apólice deverá ser entregue diretamente na Secretaria Municipal de
Educação, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 362, Centro, Birigui – SP, CEP: 16.200-055,
ou em endereço informado no momento da solicitação.
18.2.2 – O prazo de entrega/execução admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas, se,
antes da sua expiração, a contratada ou detentora protocolar requerimento escrito, juntando provas líci tas e legítimas da ocorrência de algum dos motivos do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
18.2.3 – Quaisquer serviços extraordinários que forem necessários, somente poderão ser executados mediante a concordância prévia desta municipalidade.
18.2.4 – A contratada será responsável por acompanhar o número de fac-símile ou o endereço
de correio eletrônico por ela indicado, não podendo alegar extravio da(s) autorização(ções) de fornecimento recebida(s).
18.3 - A licitante vencedora deverá, em cumprimento ao descritivo no Anexo I, inciar o fornecimento
do objeto, no recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, que será encaminhada
pela Secretaria Requisitante.
18.4 - O objeto da presente licitação será recebido:
a) provisoriamente para efeito de verificação de sua conformidade com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações do Edital, veri ficação da qualidade e quantidade e consequente aceitação, nos prazos e condições descritos nos
Anexos II - Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas.
18.4.1 - Será rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificações diferentes das
constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer
na forma e prazos definidos no item 18.5 abaixo.
18.5 - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição nos prazos e condições descritos nos Anexos II - Termo de Referência, XI – Dados dos Veí17
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culos e XII – Valores e Coberturas ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, bem como verificados que encontram-se em desconformidade ou impróprios para consumo, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto
do Edital e da proposta, nos prazos e condições descritos nos Anexos II - Termo de Referência, XI
– Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas, contadas da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com o objeto do Edital e da Proposta, nos prazos e condições descritos nos Anexos II - Termo de
Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
18.6. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
18.6.1. A licitante vencedora deverá proceder à prestação do objeto desta licitação, por sua conta e
risco, nas condições ofertadas, que deverão, todavia, observar e cumprir na íntegra, as determinações
específicas contidas nos Anexos I e II – Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII –
Valores e Coberturas, mediante Ordem de Serviços por escrito, emitida pelo órgão competente do
Município de Birigui.
18.6.2. A contratante, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
18.6.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta.
18.6.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação.
18.6.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da execução
do objeto, caso existam motivos que impossibilitem o cumprimento do pactuado dentro do inicialmente previsto, com a devida comprovação.
18.6.8. – Não poderá, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada
para outras entidades, técnicos ou quaisquer outros.
19. PAGAMENTO
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19.1. O pagamento será realizado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após a entrega da apólice e documentos fiscais e de cobrança, onde deverá constar: descrição do objeto, número do respectivo empenho de acordo com a Ordem de Serviços, além dos dados bancários, tudo sem
quaisquer rasuras ou emendas.
19.1.1 – Os dados bancários informados nas Notas Fiscais, deverão pertencer à mesma Razão
Social e número de CNPJ da licitante vencedora.
19.1.2 – Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida
no item anterior.
19.2. A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancária”, devendo a adjudicatária indicar o número de
sua conta-corrente, agência e banco correspondente.
19.3. Os documentos fiscais emitidos em desacordo com a legislação vigente serão devolvidos a proponente vencedora, que obrigar-se-á a substituí-los na forma exigida.
19.4. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários à contratação contenham incorreções.
20. REAJUSTAMENTO
20.1. Os preços oferecidos não poderão ser reajustados, conforme precedentes do Tribunal de Contas
por meio do TC nº 02541/003/11, TC nº 03987/989/15, e TC nº 4238/989/15, possibilitando apenas o
art.15 – reequilíbrio econômico-financeiro da contratação (art.37, XXI da CF/88 c/c §3°, II da Lei de
Licitações).
21. GARANTIA
21.1. A garantia ofertada aos objetos do Anexo I, salvo especificação diversa nele constante, deverá
ser conforme a legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser da própria lici tante, não admitindo-se a garantia repassada por terceiros estranhos ao certame.
21.2. Aplica-se no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação.
21.3. No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Secretaria Municipal de
Serviços Públicos fornecerá à contratada, relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.
22. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
22.1 – As licitantes e contratadas que descumprirem obrigações assumidas em virtude do presente
19
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edital e do(s) Contrato(s) que dele se originar(em) estarão sujeitas às sanções e procedimentos
previstos na legislação vigente e regulamentados no Decreto Municipal nº 5.385/2.015, cujo teor se
encontra disponível no sítio virtual <www.birigui.sp.gov.br>, menu “Legislação”, bem como nos
Anexos deste Edital.
22.2 – O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas no presente
Contrato, sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa.
22.3 – Para o exercício do contraditório e ampla defesa no devido procedimento de penalização, a
contratada poderá protocolar defesa e recursos, na forma e nas condições das Cláusula 16 e subitens
deste edital.
23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
23.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de
Birigui revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
23.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
23.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
23.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no portal
eletrônico do Município e/ou Diário Oficial do Município.
20
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23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
23.9. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega
dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
23.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o
de Birigui/SP.
23.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário de 08:00 h às 13:30
h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui,
São Paulo, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá
equipe de plantão para atendimento dos interessados.
23.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
23.13. 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
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro em contrário.
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
23.15. A Prefeitura se reserva o direito de solicitar à licitante vencedora o aumento ou supressão
do objeto em até 25% (vinte e cinco por cento), faculdade que é outorgada pelo § 1º do artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 9.648/98.
23.16 – Durante a vigência do contrato, os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, de acordo
com o disposto no artigo 28, § 3º, inc. III da Lei Federal nº 9.069/95;
23.17. Integram o presente Edital:
Anexo I – descrição do objeto do certame;
Anexo II – termo de referência;
Anexo III – modelo de declarações referentes à fase de habilitação;
Anexo IV – modelo de declaração de situação de regularidade;
Anexo V – modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VI – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo VII – modelo de proposta contendo o valor final para o fornecimento do objeto licitado;
Anexo VIII – minuta do Contrato;
Anexo IX – decreto municipal nº 5.385/2015 – Penalidades Contratuais;
Anexo X – termo de ciência e notificação;
21
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6133

Anexo XI – dados dos veículos;
Anexo XII – valores e coberturas
23.18. A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na legislação que
rege o presente certame.
Birigui-SP, 05 de novembro de 2.020.

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
1. OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada, em prestação de
serviços de seguro total para a frota de veículos da Secretaria de Educação, conforme especificações dos
anexos I, II – Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas.
1.1.1. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO
TOTAL DE VEÍCULOS

01
Unidade

R$ 53.524,97

R$ 53.524,97

VALOR TOTAL

R$ 53.524,97

OBSERVAÇÃO*: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO APROXIMADOS E
ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER
OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.
OBS. 1 – A LICITANTE DEVERÁ DESCONSIDERAR NA SOMA O VALOR DA FRANQUIA, POIS
ESSA SÓ É DEVIDA EM CASO DE SINISTRO, OCASIÃO QUE SERÁ PAGA A PARTE.
OBS. 2 – O VALOR DA FRANQUIA DEVERÁ CONSTAR NAS APÓLICES.
OBS. 3 – NA PROPOSTA FINAL, A EMPRESA DEVERÁ INDICAR O PRÊMIO LÍQUIDO ANUAL
PARA CADA UM DOS VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS, BEM COMO O VALOR
TOTAL/GLOBAL.
Serão desclassificadas as propostas que:
Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;
Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a
perfeita identificação do item ofertado;
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;
Não contenham a marca do produto ou fabricante quando for o caso, ou se houver alteração na
marca inicial ofertada;
Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
Prestação de Serviço – Seguro Total da Frota de Veículos SME
Condições Gerais



Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de seguro
total da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação;



Tipo: Total;



Modalidade: Frota;



Justificativa: Tendo em vista que a frota de veículos é utilizada para deslocamento de
servidores no desempenho de atividades externas em serviços além de, transportar alunos da
rede municipal de ensino, e estando diariamente sujeita a acidentes de trânsito, bem como
danos pessoais a seus condutores e passageiros, é de suma importância a contratação de
empresa para cobertura total ao patrimônio público;



Ocorrência de Sinistros nos últimos 12 (doze) meses : Não houve;



Parâmetros Mínimos da Cobertura:
* Colisão, incêndio, furto e roubo;
* 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 decorrente de um dos riscos
cobertos;
* Cobertura de vidros, retrovisores e faróis / lanternas;
* Assistência de emergência 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana para
veículos, passageiros e condutores.
A cobertura deverá ter vigência em todo o território nacional.



Vigência: Deverá ser de 12 (doze) meses a vigência de cada apólice referente a cada um dos
veículos, conforme tabela abaixo:

Nº
01

Veículo
Motocicleta, CG 150
câmbio não automático

Seguradora Atual
JOB;

Gente Seguradora S/A
Segurado até as 24
horas

do

Vigência da apólice de seguro a
ser contratado
A partir da data da emissão da
apólice

dia

1

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

02

Parati Track & Field, 1.6;
Totalflex; 05 portas; câmbio não
automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

03

Kombi Standard, 1.4 8V;
Totalflex; 04 portas; câmbio não
automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

04

Ônibus, MA 15.0; 185cv; 01
porta; câmbio não automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

05

VAN - Minibus 330-M, 2,8 TDI
4x2 (16L) – Boxer, 04 portas;
câmbio não automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

06

Micro-ônibus LO 812; 115cv; 01
porta; câmbio não automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

07

Micro-ônibus LO 812; 115cv; 01
porta; câmbio não automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

08

Micro-ônibus CityClass 70C17;
170cv; 01 porta; câmbio não
automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

09

Micro-ônibus,
Volare
152cv; Acessível

V8L;

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

10

Micro-ônibus,
Granmini, 3760cc

VW/Masc

Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A

11

12

Micro-ônibus CityClass 70C17;
170cv; 01 porta; câmbio não
automático
Ônibus Rural Escolar Grande;
mod.
Mercedes/Comil;
04
cilindros; 185cv; sem plataforma;
câmbio não automático

Segurado até às 24
horas

do

dia

18/07/2020
Gente Seguradora S/A
Segurado até às 24
horas

do

A partir da data da emissão da
apólice
A partir da data da emissão da
apólice

dia

2

13

14

15

Ônibus Rural Escolar Grande;
mod.
Mercedes/Comil;
04
cilindros; 185cv; sem plataforma;
câmbio não automático
Ônibus Rural Escolar (ORE 1),
Modelo: 18529 Iveco CityClass
70C17; 170cv; sem plataforma
Ônibus escolar 15190 EOD, 186
cv, frota 606, câmbio não
automático, marca Volkswagen,
02 portas, modelo 2018 ano 2019

16

Ônibus Escolar 15190 EOD, 186
cv, frota 607, câmbio não
automático, marca Volkswagen,
02 portas, modelo 2018 ano 2019

17

Ônibus Escolar , frota 667, 156
cv, marca Mercedes Benz/ Caio
LO 916.ORE, com Dispositivo
Acessibilidade, modelo 2019 ano
2020



18/07/2020
Gente Seguradora S/A
Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A
Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A
Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Gente Seguradora S/A
Segurado até às 24
horas

do

dia

A partir da data da emissão da
apólice

18/07/2020
Veículo
adquirido

recém

A partir da data da emissão da
apólice

Modalidade de Cobertura: O seguro será na modalidade valor de mercado referenciado
(100% tabela FIPE);



Franquia: Obrigatória, observado o valor máximo admitido, conforme planilha anexa;



Valor Prêmio: Na proposta Final, a empresa deverá indicar o prêmio líquido anual para cada
um dos veículos a serem segurados, bem como o valor total/global;



Do Tipo de Apólice: Apólice coletiva e/ou frota de veículos, permitindo-se a identificação e
discriminação individual de cada bem segurado, assim como, item próprio para cada um dos
mesmos.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:


Emitir a apólice de seguro no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir
da emissão do empenho;



A apólice deverá ser entregue pela contratada na Secretaria Municipal de Educação, Rua
Siqueira Campos, nº 362, Centro, Birigui/SP, CEP 16200-055;



Juntamente com a apólice, a contratada entregará à Secretaria Municipal de Educação
manual onde constem informações relativas ao funcionamento do seguro, bem como os
demais documentos relacionados com o mesmo;



Emitir as apólices de seguro que contenham os dados do seguro e dos veículos segurados,
coberturas, valores contratados (importâncias seguradas), vigência do seguro, condições

3

gerais e particulares que identifiquem o risco, assim como, prever o endosso de inclusão e
exclusão ou de ampliação de valor segurado para cada veículo, observadas as condições
estipuladas na proposta e no Termo de Referência do Edital;



Indenizar a Contratante, em caso de sinistro, levando em consideração os valores segurados
constantes do termo de referência do Edital;



Permanecer como única e total responsável perante a Secretaria Municipal de Educação,
inclusive do ponto de vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento,
principalmente quando da ocorrência de sinistros;



Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas;



Informar o nome da corretora e das pessoas responsáveis pelo atendimento no caso de
sinistro;



A contratada deverá colocar à disposição da Secretaria Municipal de Educação, 24 horas por
dia, durante 07 dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro;



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



No caso de sinistro, a contratada deverá prestar assistência no prazo, máximo, de 02 (duas)
horas, contadas do comunicado feito pelo condutor do veículo ou servidores da Secretaria
Municipal de Educação;



Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a contratada terá no máximo,
05 (cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à
liberação do serviço a ser executado;



Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser executados,
obrigatoriamente em concessionária autorizada ou empresa credenciada indicada pela
Seguradora, desde que tenha a aprovação e autorização da Secretaria Municipal de Educação,
observando que a reposição de peças será procedida utilizando peças originais;



Dentre os serviços de assistência, inclui-se o reboque ou transporte do veículo, quando por
pane, acidente ou roubo, o mesmo não puder circular, devendo ser encaminhado à oficina
mais próxima, se o conserto não puder ser efetuado, de forma ágil, no próprio local do
evento, sendo a quilometragem ilimitada, devido à possibilidade de deslocamento
intermunicipal, para o veículo nº 02 (Parati) e para o veículo nº 02 (Van), constante no Termo
de Referência - Dados dos Veículos, e quilometragem restrita aos limites territoriais da
cidade de Birigui-SP para os demais veículos;



A contratada responsabilizar-se-á, também, pelas despesas extraordinárias com translado,
hospedagem de condutor e passageiros do veículo;



A contratada se obrigará a fornecer, em caso de acidente, incêndio, roubo/furto, dentre outros
sinistros, meio de transporte apropriado e equivalente para que o condutor e os ocupantes do
veículo retornem para a cidade de Birigui/SP;



Na cobertura de assistência 24 (vinte e quatro) horas, inclui-se o serviço de chaveiro;
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A indenização devida, em caso de sinistro, ficará limitada à importância segurada fixada na
apólice e o reembolso deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a
apresentação, à Seguradora, da documentação e laudos exigidos por lei;



A contratada deverá providenciar as alterações na apólice, solicitadas pela Secretaria
Municipal de Educação, através de endosso, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da comunicação do fato por parte da Secretaria Municipal de Educação;



A contratada deverá designar e indicar por meio de declaração ou documento equivalente,
funcionário responsável pelo contato entre a Contratada e a Secretaria Municipal de
Educação;



Enviar de imediato o corretor responsável, em casos de sinistro, para que seja providenciada
a documentação legal necessária à prestação dos serviços, incluindo assistência a terceiros;



A contratada deverá efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Secretaria
Municipal de Educação em relação aos serviços prestados;



A contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Secretaria Municipal de Educação ou
a terceiro, por dolo ou culpa, decorrentes da execução dos serviços;



A contratada deverá se responsabilizar, em relação a seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;



A contratada responsabilizar-se-á por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados;



A contratada não deverá repassar a outros a responsabilidade pelo cumprimento do objeto do
contrato, ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcial.



Observações:
- Os veículos da Secretaria Municipal de Educação, quando não em uso, ficam em
estacionamento próprio, com área coberta e serviço de vigilantes;
- Caso algum veículo não conste na Tabela FIPE, utilizar-se-á outra tabela equivalente para
consulta referencial quanto ao valor de mercado do mesmo, como por exemplo, a Tabela de
Valores Venais – IPVA, devendo ser evidenciado para os devidos fins de comprovação qual
fora a fonte de informação (tabela) consultada;
- Os veículos circulam em dias úteis, durante o horário de expediente desta Prefeitura e nos
limites territoriais da cidade de Birigui, Estado de São Paulo, admitindo-se a possibilidade de
deslocamento intermunicipal para o veículo nº 02 (Parati) e para o veículo nº 05 (Van)
constante no Termo de Referência – Dados dos Veículos;
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- Alguns veículos possuem adesivos com o logotipo da Prefeitura, outros por terem sido
recebidos do Governo Federal, Ministério da Educação e FNDE, possuem adesivos desses
órgãos;
- Existe controle de entrada e saída dos veículos, sendo que as manutenções nos mesmos são
executadas por empresas terceirizadas;
- Os condutores são concursados, portadores de habilitação na categoria alusiva e específica
ao porte do veículo, possuem os cursos e formações exigidas em lei para cada veículo a ser
conduzido e não participam percentualmente em relação a prejuízos ou franquia;
- Não há previsão de quilometragem a ser percorrida pelos veículos da frota da Secretaria
Municipal de Educação;
- Os veículos encontram-se em bom estado de conservação.
- Valor do último prêmio pago: R$ 21.300,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos Reais).

FABIANA SPIGOTTI DA SILVA
Chefe de Divisão do Transporte Escolar/ Responsável Frota SME

MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.
“DECLARAÇÃO”
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
At. – Pregoeiro Oficial
Ref.: Edital n.º ........ - Pregão n……../2020
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço
completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°
......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de
participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos
de habilitação.
a). Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e
que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes;
b). Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos
c). Não mantêm vínculos na forma do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93, arts. 56-A da Lei Orgânica do
Município de Birigui e art. 177, XII e XVIII da Lei Municipal nº 3.040/93, com suas alterações. Ressalva:
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo no Município de
Birigui;
Por ser verdade assina a presente
..................., ............... de ................................ de ........
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e levado em mãos
pelo representante da empresa.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS/ SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6120

ANEXO IV
(M O D E L O) - CREDENCIAMENTO

Pelo

presente,

a

empresa.................................,

CNPJ

nº .........................................., com sede na (Rua/Av.)................................................, através de seu
representante legal infra-assinado, outorga o(a) Sr.(a) ...................................., RG nº ......................,
amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura Municipal de Birigui, no Pregão Eletrônico nº
____/____, Edital nº _______/_____, inclusive para formular ofertas e lances verbais, interpor recursos
e/ou deles desistir, assinar atas, contratos e respectivas alterações, responder administrativa e
judicialmente por seus atos, enfim praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

_______________, _____ de ______________ de _____.

_____________________________________
Assinatura do responsável pela empresa
Nome:
RG:

OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e levado em mãos
pelo representante da empresa.

_____________________________________________________________________________________________________________________
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS/ SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6120

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e
multas previstas neste ato convocatório, que a empresa__________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº _________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada
nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Complementar nº 155/2016, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº ______/____, realizado pela Prefeitura Municipal de
Birigui/SP.

Local,_______, de___________de 2.020.

__________________________________
Assinatura do sócio/proprietário
Nome do sócio/proprietário
RG nº______________

OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e levado em mãos
pelo representante da empresa.

_____________________________________________________________________________________________________________________
1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS/ SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6120

ANEXO VI
DADOS PARA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO
As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração do
Contrato. Tais dados deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de
faturamento. Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:.................................................................................................
CNPJ: ........................INSC. ESTADUAL:............................INSC. MUNICIPAL:.......................
TELEFONE: (....) ..................................... FAX: (....) ..................................................................
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado):.......................................
.....................................................................................................................................................
SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA – ADMINISTRAÇÃO:
1 - NOME COMPLETO:
......................................................................................................................................................
RG (com órgão e estado emissor): ................................ .............CPF:.......................................
2 - NOME COMPLETO:
.....................................................................................................................................................
RG (com órgão e estado emissor) :................................ ...... CPF: ..........................................
QUEM ASSINARÁ O CONTRATO:
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do respectivo Contrato, será
necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para assinar o contratos).

NOME COMPLETO: .....................................................................................................................
DATA DE NASCIMENTO: ____ / ______ / _________
ESTADO CIVIL: ........................................ NACIONALIDADE: ...............................................
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: .......................................................................................
RG (com órgão e estado emissor): .......................................... CPF: ........................................
ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado, cep):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................. ...................................................…
E-MAIL INSTITUCIONAL: _________________________________
E-MAIL PESSOAL: ________________________________________
OBS:- Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante e anexado ao envelope N.2DOCUMENTOS.

_____________________________________________________________________________________________________________________
1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS/ SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Rua Santos Dumont nº 28, Centro, Birigui/SP – CEP: 16.200-095-Fone: (18)3643.6120

ANEXO VII – MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL
AO
MUNICÍPIO DE BIRIGUI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2020.
PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE.

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO
TOTAL DE VEÍCULOS

01
UN

Valor Total

VALOR DO LOTE
R$
R$

OBS. 1 – A LICITANTE DEVERÁ DESCONSIDERAR NA SOMA O VALOR DA FRANQUIA,
POIS ESSA SÓ É DEVIDA EM CASO DE SINISTRO, OCASIÃO QUE SERÁ PAGA A PARTE.
OBS. 2 – O VALOR DA FRANQUIA DEVERÁ CONSTAR NAS APÓLICES.
OBS. 3 – NA PROPOSTA FINAL, A EMPRESA DEVERÁ INDICAR O PRÊMIO LÍQUIDO
ANUAL PARA CADA UM DOS VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS, BEM COMO O VALOR
TOTAL/GLOBAL.
(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

FAZEM

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI E A
EMPRESA ___________________________.

Contrato nº _______/2020.

Por este instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI, CNPJ nº 46.151.718/0001-80, situada na Praça James Mellor s/nº, neste ato representada
por seu Prefeito, o SR. CRISTIANO SALMEIRÃO,

brasileiro, casado, advogado,

RG nº

23.157.523-3, CPF/MF nº 260.016.228-33, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa ____________________________________________ (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, QUANDO FOR O CASO), CNPJ/MF nº _______________________, estabelecida
na ________________________________, na cidade de ________, CEP: ___________, Estado de
______________São Paulo, representada neste ato por seu _____________(cargo) o(a) SR(a).
_________________, RG nº ___________________, CPF nº _____________________, adiante
denominada CONTRATADA, tornam justo e acordado na presença das duas testemunhas ao final
assinadas, o seguinte:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I, II – TERMO DE REFERÊNCIA, XI –
DADOS DOS VEÍCULOS E XII – VALORES E COBERTURAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº
____/2020.

CLÁUSULA 2ª – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2.1 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente o objeto contratual, com base no valor
ofertado, fixo e irreajustável.
2.2 – Dá-se ao presente Contrato o valor total de R$ _______ (__________________).

___________________________________________________________________________________
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2.3 - No preço acima estão inclusos todas as despesas com insumos, impostos, inclusive os
trabalhistas, transporte e demais obrigações da Contratada até a aceitação final por parte da
Contratante.
2.4 - O(s) preço(s) total(is) do(s) fornecimento(s) registrado(s) manter-se-ão inalterados pelo período
da vigência do presente Contrato, possibilitando apenas o reequilíbrio econômico-financeiro da
contratação, conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, cumulada com o art. 15, §3º, II
e art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, através de planilha analítica de seus custos, mantida a
equação inicial de sua proposta.
CLÁUSULA 3ª – DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 – A licitante vencedora deverá iniciar a execução dos serviços após o recebimento da
respectiva Ordem de Serviços, emitindo a apólice de seguro no prazo máximo de até 15
(quinze) dias úteis, nos moldes, especificações e quantidades indicadas nos Anexos II - Termo
de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e Coberturas ..
3.1.1. A Apólice deverá ser entregue diretamente na Secretaria Municipal de
Educação, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 362, Centro, Birigui – SP, CEP: 16.200-055,
ou em endereço informado no momento da solicitação.
3.2 – O prazo de execução admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas, se, antes da sua
expiração, a contratada ou detentora protocolar requerimento escrito, juntando provas lícitas e
legítimas da ocorrência de algum dos motivos do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
3.3 – As despesas com a entrega e execução do objeto serão por conta da empresa vencedora do certame, devendo enviar carregadores para auxiliar o motorista no descarregamento do objeto.
3.4 – A contratada será responsável por acompanhar o número de fac-símile ou o endereço de correio eletrônico por ela indicado, não podendo alegar extravio da(s) Ordem(ns) de Serviços
recebida(s).
CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1 - O objeto da presente licitação será recebido:
4.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;
4.1.2 - definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações do Edital, da qualidade, quantidade, validade e consequente aceitação pelo público-alvo.
4.2 - Serão rejeitados no recebimento, os serviços prestados com especificações diferentes das
constantes nos anexos I, II – Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Valores e
___________________________________________________________________________________
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Coberturas e da PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos
abaixo.
4.2.1 - Constatadas irregularidades no objeto fornecido, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, bem como verificados que encontram-se
em desconformidade ou impróprios para consumo, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com o objeto do Edital e da proposta, atendendo as condições e exigências contidas no Termo de
Referência, para cada ocasião, a partir da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou qualidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto do Edital e da Proposta, atendendo as condições e exigências contidas no
Termo de Referência, para cada ocasião, a partir da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA 5ª - DA GESTÃO
5.1 – Em atenção ao art. 67, da Lei Federal nº 8666/93, ficam definidos como gestores o(a) Sr.(a)
….., na função de ….., portador do CPF nº …., lotado na Secretaria de Educação ou outros que
venham a substituí-los para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços do objeto contratual.
CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - A licitante vencedora deverá proceder à prestação do objeto desta licitação, por sua conta e ris co, nas condições ofertadas, que deverão, todavia, observar e cumprir na íntegra, as determinações
específicas contidas nos Anexos I, II - Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e XII – Va-

lores e Coberturas, mediante Ordem de Serviços por escrito, emitida pelo órgão competente do Município de Birigui.
6.2 - A contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante a
execução do contrato.
6.3 - A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente a
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
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6.4 - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões no volume de serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato.
6.5 - A contratada deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas originalmente.
6.6 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto.
6.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas antes da entrega,
caso existam motivos que impossibilitem o cumprimento do pactuado dentro do inicialmente
previsto, com a devida comprovação.
6.8 - A contratante, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA 7ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 – A Prefeitura Municipal exercerá a fiscalização, assegurado o direito de exigir o cumprimento
integral das quantidades, conforme Anexos I, II – Termo de Referência, XI – Dados dos Veículos e

XII – Valores e Coberturas acordadas neste Edital e também das normas técnicas de execução.
7.2 – O Gerenciamento dos atendimentos e das verificações ficará a cargo da Secretaria Requisitante, através dos responsáveis indicados pela mesma.
7.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
7.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
7.6 - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.
7.7 - Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
7.8 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
Contratada.
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7.9 - Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da contratada
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à administração.
7.10 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA 8ª - DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA
8.1 - A CONTRATADA fornecerá e executará os serviços do presente, juntamente aos documentos
fiscais e de cobrança, onde deverá constar: descrição do objeto e número do empenho de acordo
com a Ordem de Serviços (OS), além dos dados bancários, tudo sem quaisquer rasuras ou emendas.
8.2 - Os documentos fiscais emitidos em desacordo com este contrato e a legislação vigente serão
devolvidos à CONTRATADA, que se obriga a substituí-los na forma exigida.
8.3 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
CLÁUSULA 9ª – DO PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será em até 15 (quinze) dias úteis, após a entrega da apólice e documentos
fiscais e de cobrança, onde deverá constar: descrição do objeto, número do respectivo
empenho de acordo com a Ordem de Serviços, além dos dados bancários, tudo sem quaisquer
rasuras ou emendas.
9.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item an terior.
9.3 - Os dados bancários informados nas Notas Fiscais deverão pertencer à mesma Razão Social e número de CNPJ da Detentora.
9.4 - No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for
pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o
plano de recuperação judicial;
9.4.1 - No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto aos demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
9.5 - A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 8.4 e 8.4.1, assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
___________________________________________________________________________________
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CLÁUSULA 10ª - DOS RECURSOS
10.1 - Todos os custos deste contrato, para esta aquisição correrão por conta das seguintes dotações:
Nº 02.11.01 – 12.361.0049.1.140 / 3.3.90.39.00 – Ficha 532 – Secretaria de Educação– Recurso Federal.
10.2 - Em observância do COMUNICADO SDG nº 028/2017/TCESP, esclarece-se que a origem
do(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s) na cláusula anterior é Federal.
CLÁUSULA 11ª - DAS PENALIDADES E MULTA
11.1 - O descumprimento de obrigações assumidas em virtude do presente contrato sujeitará a
Contratada às sanções e procedimentos previstos na legislação vigente e regulamentados no Decreto
Municipal nº 5.385/2.015, cujo teor se encontra disponível no sítio virtual <www.birigui.sp.gov.br>,
menu "Legislação", bem como nos Anexos do Edital.
11.2 - Para o exercício do contraditório e ampla defesa no devido procedimento de penalização, a
contratada poderá protocolar defesas e recursos, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1- A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de ação,
notificação ou interpelação judicial nas seguintes hipóteses:12.1.1 - não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
12.1.2 - lentidão no fornecimento, levando a Administração a comprovar o não fornecimento nos prazos estipulados;
12.1.3 - paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação;
12.1.4 - subcontratação total ou parcial, associação, cessão ou transferência total ou parcial
das obrigações da CONTRATADA a terceiros;
12.1.5 - decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
12.1.6 - ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada impeditiva
da execução do contrato;
12.1.7 - alteração ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
12.1.8 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
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12.2 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em
falência ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais.
12.3 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.
CLÁUSULA 13ª - DIVERSOS
13.1 - Correrá por conta da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme dispositivo do Art. 71 da Lei Federal nº
8.666/93.
13.2 - A Garantia ofertada ao(s) objeto(s) do presente certame e seus anexos, salvo especificação
diversa nele constante, será conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser da
própria licitante e conferida mediante termo escrito, não admitindo-se a garantia repassada por
terceiros estranhos ao certame, sob pena de não recebimento da mercadoria pela requisitante.
13.3 – A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada
pelos gestores e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial,
comunicar-lhes tal fato, imediatamente, por escrito.
13.4 - A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
13.5 - A Prefeitura se reserva o direito de solicitar à contratada o acréscimo ou supressão no
fornecimento do objeto em até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades nos mesmos preços
unitários, conforme disposto no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA 14ª – DA VIGÊNCIA
14.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, e terá seu início na data da sua
publicação resumida na imprensa oficial, podendo ser prorrogado havendo interesse da
Administração.

CLÁUSULA 15ª - DO AMPARO LEGAL
15.1 - O presente Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Federal nº 10520, de 17 de
julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.186, de 14 de junho de 2007 aplicando-se subsidiariamente,
___________________________________________________________________________________
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no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, atualizada, e
demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, bem como, as disposições contidas no
Procedimento Licitatório instaurado na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, registrado sob
nº XX/2.020, seus Anexos e Proposta Comercial ofertada, tudo fazendo parte integrante do presente
instrumento contratual, como se no mesmo transcritos fossem.
CLÁUSULA 16ª - DO FORO
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Birigui, para solução de qualquer pendência que surgir na
execução deste contrato ou na sua inadimplência, com exclusão de outro, por mais privilegiado que
seja.
16.2 - E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas abaixo mencionadas, para que surta os efeitos legais e de
direito.
Prefeitura de Birigui, aos _______ de _______ de dois mil e vinte.

CRISTIANO SALMEIRÃO
= PREFEITO MUNICIPAL =
CONTRATADA
MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
= SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO=
=TESTEMUNHAS=
_______________________________________
RG:

_____________________________________
RG:
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ANEXO IX
DECRETO Nº 5.385, DE 2 DE MARÇO

DE 2015

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DE MULTA POR
INFRINGENCIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI.

Eu, PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ, Prefeito
como
Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
fundamento no artigo 115 da Lei nº 8.666/93,

a faculdade

considerando

realização de seus procedimentos licitatórios;

de

normas

expedir

para

a

considerando que a Lei nº 8.666/93, ao se referir à multa o

faz genericamente;

a

considerando
sanção,
da
o
parâmetros para a aplicaçã

necessidade

de

se

estabelecerem

DECRETA:
ART. 1º. A aplicação de multa na infringência ao disposto

nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no âmbito do Município de Birigui,
obedecerá ao disposto neste Decreto.

ART. 2º. A recusa injustificada do licitante vencedor em

apresentar amostras no prazo estabelecido no edital ou do adjudicatário em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração do Município de Birigui, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
L
IL

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação

para o mesmo fim.

ART. 3º. O atraso injustificado na execução do contrato

de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo
primeiro

do

artigo

86

da Lei

8.666/93

e artigo

7º da Lei

10.520/02,

sujeitará a

contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
L

I.

Multa de 10% (dez por cento) até o 10º (décimo) dia de atraso; e

Lo

Multa de 20% (vinte por cento) até o 20º (vigésimo dia) dia de atraso.
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PARÁGRAFO

ÚNICO.

(vigésimo

21º

A partir do

primeiro) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida,

salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato,
sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto deste decreto.
ART. 4º. Pela inexecução total ou parcial do
compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

serviço,

Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
II. — suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Birigui, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
IV.
IL
IH.

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja

promovida

penalidade,

que

a reabilitação

será concedida

perante

sempre

a própria

que

autoridade

que

a CONTRATADA

aplicou

a

ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

ART. 5º. O material não aceito deverá ser substituído
dentro do prazo fixado pela administração do Município de Birigui, que não excederá a
15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.
PARÁGRAFO

ÚNICO. A não ocorrência de substituição

dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no Artigo 4º deste
Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
ART. 6º. O pedido de prorrogação de prazo final da obra

e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro dos
prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

ART. 7º. As multas referidas neste decreto não impedem a

aplicação de outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

$ 1º. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso

reterá,
Município
o
parcial,
inexecução
a
caracterizada
ou
injustificado
preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito,

até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
insuficiente

para

cobrir

$ 2º. Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for
o valor da multa, será retida a diferença, nos termos

disciplinados no parágrafo anterior.

$ 3º. Se este Município decidir pela não aplicação da
multa, o valor retido será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
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ART. 8º. O agente público responsável pelo recebimento
processo
de objeto com atraso, deverá informar imediatamente o órgão responsável pelo
danos
eventuais
a
administrativo sancionatório, sob pena de responsabilização quanto
reclamados pela contratada, em caso de penalização indevida.
ART

9º.

As

estabelecidas

normas

neste

Decreto

vincularão todos os procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de
licitação.

ART. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Birigui, aos dois de março de dois
<

mil e quinze.

PEDRO FELÍCIO

ESTRADA

Prefeito Muni
re

SEAtea EA
sectgstio

[O
Publicado

Ai

ONÇALVES

e Negócios Jurídicos
de Expediente

e Comunicações

de
Administrativas da Prefeitura Municipal dé Birigui, na data supra, por afixação no local

rosie

da

Covidadhr bi

CONTADOR LOTTO
TIAGO
Secretário de Expediente e Comunicações
Administrativas

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BIRIGUI
CONTRATADA: _____________________
CONTRATO Nº ____/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE
VEÍCULOS
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I, II – TERMO DE REFERÊNCIA, XI –
DADOS DOS VEÍCULOS E XII – VALORES E COBERTURAS.
ADVOGADO(S): __________________________________
juridico.licita@birigui.sp.gov.br
Na Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Birigui, ___ de _____ de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ___________________________________________________
Cargo:____________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ____________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ________________________________
E-mail institucional __________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________
Telefone(s):________________________________________________
Assinatura:________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: ___________________________________________________
Cargo:____________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ____________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ________________________________
E-mail institucional __________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________
Telefone(s):________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: ___________________________________________________
Cargo:____________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: ____________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ________________________________
E-mail institucional __________________________________________
E-mail: pessoal:____________________________________________
Telefone(s):________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço
eletrônico.

ANEXO XI - Dados dos Veículos

Prestação de Serviço – Seguro Total da Frota de Veículos
SME

1

VEÍCULO

QUANTIDADE

SEQUENCIA

FROTA ATUAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01

Motocicleta, CG 150 JOB; câmbio não
automático

01

02

Parati Track & Field, 1.6; Totalflex; 05
portas; câmbio não automático

03

MARCA

PLACA

COMBT.

CHASSI

RENAVAM

CAP.
Passag.

CATEGORIA

UTILIZAÇÃO

PATR.
FROTA

2005 / 2006

Honda

CRX 8082

Gasolina

9C2KC08306R801920

00874098564

01

Bicicletas / Motonetas

Transporte de
documentos

17

01

2007 / 2008

VolksWagen

DMN 4897

Gasolina /
Álcool

9BWDB05W38T038363

00930255640

05

Veículos de Passeio

Transporte de
funcionários / documentos

103

Kombi Standard, 1.4 8V; Totalflex; 04
portas; câmbio não automático

01

2007 / 2008

VolksWagen

DMN 4901

Gasolina /
Álcool

9BWGF07X28P006455

00930259920

09

Pick Up´s Leves

Transporte de
funcionários / documentos

104

04

Ônibus, MA 15.0; 185cv; 01 porta;
câmbio não automático

01

2009 / 2009

Agrale

DKI 6033

Diesel

9BYC51A1A9C000690

00145274888

46

Transporte Escolar

Transporte de alunos

182

05

VAN - Minibus 330-M, 2,8 TDI 4x2 (16L)
– Boxer, 04 portas; câmbio não
automático

01

2009 / 2009

Peugeot

DKI 6045

Diesel

936ZBPMMB92042049

00196641594

16

Transporte Escolar

Transporte de
funcionários / documentos

256

06

Micro-ônibus LO 812; 115cv; 01 porta;
câmbio não automático

01

2009 / 2010

Mercedes
Benz

DJM 1315

Diesel

9BM688272AB679856

00191966533

31

Transporte Escolar

Transporte de alunos

268

07

Micro-ônibus LO 812; 115cv; 01 porta;
câmbio não automático;

01

2009 / 2010

Mercedes
Benz

DJL 2548

Diesel

9BM688272AB692544

198904983

31

Transporte Escolar

Transporte de alunos

289

08

Micro-ônibus CityClass 70C17; 170cv;
01 porta; câmbio não automático

01

2012 / 2013

Iveco

DKI 6156

Diesel

93ZL68C01D8446257

00503031429

29

Transporte Escolar

Transporte de alunos

467

09

Micro-ônibus, Volare V8L; 152cv;
Acessível

01

2013 / 2014

Marcopolo
Volare

DKI 6169

Diesel

93PB54M10EC048850

00586078835

22

Transporte Escolar

Transporte de alunos

487

10

Micro-ônibus, VW/Masc Granmini,
3760cc;

01

2013 / 2014

Volkswagen
Mascarello

DJM 9720

Diesel

9532M52P7ER412824

00602933188

22

Transporte Escolar

Transporte de alunos

496

11

Micro-ônibus CityClass 70C17; 170cv;
01 porta; câmbio não automático

01

2013 / 2014

Iveco

DKI 6174

Diesel

93ZL68C01E8454895

00996308407

29

Transporte Escolar

Transporte de alunos

497

ANO FAB/
ANO MOD

2

QUANTIDADE

SEQUENCIA

VEÍCULO

12

Ônibus Rural Escolar Grande; mod.
Mercedes/Comil; 04 cilindros; 185cv;
sem plataforma; câmbio não automático

01

13

Ônibus Rural Escolar Grande; mod.
Mercedes/Comil; 04 cilindros; 185cv;
sem plataforma; câmbio não automático

14

MARCA

PLACA

COMBT.

CHASSI

RENAVAM

CAP.
Passag.

CATEGORIA

UTILIZAÇÃO

PATR.
FROTA

2015 / 2015

Mercedes
Benz

FZQ 4746

Diesel

9BM384069FB002059

01056286242

61

Transporte Escolar

Transporte de alunos

526

01

2015 / 2015

Mercedes
Benz

FIG 6443

Diesel

9BM384069FB002046

01056285793

61

Transporte Escolar

Transporte de alunos

527

Ônibus Rural Escolar (ORE 1), Modelo:
18529 Iveco CityClass 70C17; 170cv;
sem plataforma

01

2015/2016

Iveco

GCP 0590

Diesel

93ZL68018466206

01072630777

29

Transporte Escolar

Transporte de alunos

532

15

Ônibus escolar 15190 EOD, 186 cv,
frota 606, câmbio não automático,
marca Volkswagen, 02 portas, modelo
2018 ano 2019

01

2018/2019

Volkswagen

FOY 3661

Diesel

9532E82W7KR918364

01174094955

60

Transporte Escolar

Transporte de alunos

606

16

Ônibus escolar 15190 EOD, 186 cv,
frota 607, câmbio não automático,
marca Volkswagen, 02 portas, modelo
2018 ano 2019

01

2018/2019

Volkswagen

EBA 1382

Diesel

9532E82W4KR918399

01174094513

60

Transporte Escolar

Transporte de alunos

607

17

Ônibus Escolar , frota 667, 156 cv,
marca Mercedes Benz/ Caio LO
916.ORE, com Dispositivo
Acessibilidade, modelo 2019 ano 2020

01

2019/2020

Mercedes
Benz

GDM 6696

Diesel

9BM979277LB155294

016177097678

45

Transporte Escolar

Transporte de alunos

667

ANO FAB/
ANO MOD
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ANEXO XII – VALORES E COBERTURAS
Prestação de Serviço – Seguro Total da Frota de Veículos
SME
Coberturas / LMI´s

1

COBERTURA E LMI´s DOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01

1/10

02

Parati Track & Field, 1.6;
Totalflex;
05
portas;
câmbio não automático

01

1/10

03

Kombi Standard, 1,4 8V;
Totalflex;
04
portas;
câmbio não automático

01

1/10

04

Ônibus, MA 15.0; 185cv;
01 porta; câmbio não
automático

01

1/10

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

meses)SINISTRO (últimos 12

Motocicleta, CG 150 JOB;
câmbio não automático

FRANQUIA
(obrigatória)
(limite
máximo)

CASCO

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

30.000,00

30.000,00

----

----

SIM

600,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.000,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.000,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

Vigência do seguro Atual

01

Seguradora Atual

VEÍCULO

QUANTIDADE

SEQUENCIA

Bônus / Classe

COBERTURAS
RCF
(Responsabilidade Civil
Facultativa)

APP
(Acidentes Pessoais por
Passageiro)

DANOS
MATERIAIS

DANOS
PESSOAIS

MORTE

INVALIDEZ

Assistência
24h /
Cobertura p/
vidros/retrov

2

05

Minibus 330-M, 2,8 TDI
4x2 (16L) – Boxer, 04
portas;
câmbio
não
automático

01

1/10

Gente
Seguradora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

01

1/10

07

Micro-ônibus
LO
812;
115cv; 01 porta; câmbio
não automático

01

1/10

08

Micro-ônibus
CityClass
70C17; 170cv; 01 porta;
câmbio não automático

01

1/10

09

Micro-ônibus, Volare V8L;
152cv; Acessível

01

1/10

10

Micro-ônibus, VW / Masc
Granmini, 3760cc;

01

1/10

11

Micro-ônibus
CityClass
70C17; 170cv; 01 porta;
câmbio não automático

01

1/10

12

Ônibus
Rural
Escolar
Grande;
mod.
Mercedes/Comil;
04
cilindros;
185cv;
sem
plataforma; câmbio não
automático

01

1/10

meses)SINISTRO (últimos 12

Micro-ônibus
LO
812;
115cv; 01 porta; câmbio
não automático;

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

Seguradora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

Gente
Segurad
ora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente
Seguradora

Gente

Vigência do seguro Atual

06

FRANQUIA
(obrigatória
limite
máximo)

CASCO

Seguradora Atual

VEÍCULO

QUANTIDADE

SEQUENCIA

Classe Bônus

COBERTURAS

3.500,00

RCF
(Responsabilidade Civil
Facultativa)

APP
(Acidentes Pessoais por
Passageiro)

DANOS
MATERIAIS

DANOS
PESSOAIS

MORTE

INVALIDEZ

Assistência
24h /
Cobertura p/
vidros/retrov

3

13

Ônibus
Rural
Escolar
Grande;
mod.
Mercedes/Comil;
04
cilindros;
185cv;
sem
plataforma; câmbio não
automático

01

1/10

Gente
Segurad
ora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

COBERTURAS
meses)SINISTRO (últimos 12

01

1/10

Gente
Segurad
ora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

50.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.200,00

15

Ônibus escolar 15190
EOD, 186 cv, câmbio não
automático, marca
Volkswagen, 02 portas,
modelo 2018 ano 2019

01

0/0

Gente
Segurad
ora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela FIPE

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

16

Ônibus escolar 15190
EOD, 186 cv, câmbio não
automático, marca
Volkswagen, 02 portas,
modelo 2018 ano 2019

01

0/0

Gente
Segurad
ora

18/07/2019 à
18/07/2020

NÃO

100% da Tabela Fipe

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

17

Ônibus Escolar , frota 667,
156 cv, marca Mercedes
Benz/ Caio LO 916.ORE,
com Dispositivo
Acessibilidade, modelo
2019 ano 2020

01

0
(Veículo
recém
adquirido)

-

100% da Tabela Fipe

60.000,00

120.000,00

10.000,00

10.000,00

SIM

2.600,00

Vigência do seguro Atual

Ônibus Rural Escolar
(ORE 1), Modelo: 18529
Iveco CityClass 70C17;
170cv; sem plataforma

Seguradora Atual

14

Classe Bônus

CASCO

QUANTIDADE

SEQUENCIA

FRANQUIA
(obrigatória)
(limite
máximo)

VEÍCULO

(Veículo
(Veículo recém
recém
adquirido)
adquirido

RCF
(Responsabilidade Civil
Facultativa)

APP
(Acidentes Pessoais por
Passageiro)

DANOS
MATERIAIS

DANOS
PESSOAIS

MORTE

INVALIDEZ

Assistência
24h /
Cobertura p/
vidros/retrov

4
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