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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

Processo Administrativo de Licitação:  nº. 000181/2021 

Pregão Presencial: nº.  002/2021 

Forma de Licitação: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 

9.648/98, Lei Federal nº. 10.520/02, Leis Complementares nº. 123/2006, e Decreto 

Municipal n. 0419/19. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes e início do Credenciamento: 23 de 

fevereiro de 2021 às 12h45min. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 23 de fevereiro de 2021 às 

13h00min 

Telefone para Contato: (28) 3548.1212 (Daniel Emerick de Oliveira)  

Local: Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº. 151, Bairro Centro, na Cidade de Irupi –ES, 

CEP 29.398-000. 

 

1 - PREÂMBULO: 

 

1.1. O Município de Irupi/ES por seu Presidente da CPL e Pregoeiro, torna público para 

ciência dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 

visando a contratação de empresa especializada na cobertura de seguro automotivo 

dos veículos que compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município 

de Irupi/ES, tendo como base as informações trazidas no bojo do Termo de 

Referência, que por sua vez se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado 

pelo Secretário da Pasta e mais 02 (dois) servidores responsáveis pelo planejamento 

da referida Secretaria; 

 

1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Preço por Item, será 

integralmente conduzida pelo Pregoeiro o Sr. Daniel Emerick de Oliveira, designado 

pelo Decreto nº. 0129 de 20 de julho de 2020, assessorado por sua equipe de apoio e 

regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 

e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006, e demais normas  
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pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento 

convocatório e seus anexos; 

 

1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 23 

de fevereiro de 2021, às 12h45min (o dia e horário para recebimento dos envelopes é 

improrrogável), sendo a abertura prevista para às 13h00min do mesmo dia, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Irupi - ES, Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151 Centro, Sala 

da CPL, ficando portanto, designado o prazo de 15 (quinze) minutos para o 

credenciamento (o prazo para o credenciamento poderá ser prorrogado a critério do 

Pregoeiro). 

 

2 - DO CADASTRAMENTO 

 

2.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 

cadastradas junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24 (vinte e 

quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-

se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente 

autenticados ou em cópias acompanhada do original nos termos do art. 32 da Lei 

8.666/93, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da documentação 

exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para 

participação do certame.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

 Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 

 

 Que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 

 Em concordata ou em processo de recuperação judicial desde que faça juntada 

aos autos dos documentos relativos a habilitação econômico-financeira, bem 

como do Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juiz competente, 

comprovando assim que a empresa licitante encontra-se em plena saúde 
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financeira e que possui capacidade para executar o contrato sem qualquer risco 

para a Administração Pública Municipal. 

 

3.2. É vedada a participação de empresa: 

 

 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

 

 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, 

Parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93; 

 

 Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

 

 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação empresas cujo 

sócios administradores e/ou único dono tenham algum vínculo direito com a 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES, seja a título de efetivação ou até 

mesmo contratação. 

 

3.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, 

conforme legislação vigente; 

 

3.4. Os interessados em participar da presente licitação que não se encontram 

cadastradas no CRC da Prefeitura Municipal de Irupi deverão apresentar os 

documentos relacionados no edital, observando-se os respectivos prazos de validade;  

 

3.5. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio 

de cartório competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por 

cópia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo 

Pregoeiro; 
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3.6. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 

estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos: 

Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 

documento que comprove a condição de sócio; 

 

3.7. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 

cadastradas junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24h (vinte e 

quatro horas) antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-

se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente 

autenticados, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da 

documentação exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é 

obrigatório para participação do certame.  

 

4 -  CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 

 

4.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por 

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento 

de identidade ou outro equivalente (com foto), devendo disponibilizar uma cópia de 

forma definitiva, que fará parte do credenciamento das empresas; 

 

4.1.1. O representante da preponente deverá apresentar cópia autenticada do(s) 

documento(s) de identificação do(s) sócio(s) administrador(es) juntamente com o 

documento exigido na cláusula “4.1.”; 

 

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida emitida pela proponente em favor do 

representante desta, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente; 

 

4.2.1. Caso o representante da preponente, nomeado através de procuração emitida 

pelo(s) sócio(s) administrador(es), não possa comparecer no dia da sessão pública 

licitatória, deverá este substabelecer seus poderes a outrem (com ou sem reserva de 
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poderes) para que a pessoa substabelecida compareça em seu lugar e pratique os 

atos necessários na sessão pública licitatória; 

 

4.2.2. Não será aceito procuração emitida pelo representante da preponente 

em favor de terceiro no lugar do substabelecimento (modelo no anexo VI); 

 

4.2.2.1. Caso, mesmo ciente da exigência da cláusula “4.2.2.”, insistir o 

representante legal em emitir procuração a terceiros para o representa na 

sessão pública licitatória no lugar do substabelecimento, a preponente não 

será descredenciada, porém a pessoa que comparecer no lugar do 

representante legal não poderá formular ofertas e lances de preços e praticar 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome do representante da 

proponente; 

 

4.3. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 

empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

4.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 – Anexo III; 

 

4.5. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual 

forma, que mais de uma empresa indique o mesmo representante; 

 

4.6. O Pregoeiro deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias 

reprográficas de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 

documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 

disponibilizada de forma definitiva a Prefeitura de Irupi, sob pena de não 

credenciamento; 

 

4.7. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro no 

momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares; 
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4.8. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 

impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item 

seguinte; 

 

4.9. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular 

as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os 

efeitos, os termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar 

qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos; 

 

4.10. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal); 

  

4.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem 

estar fora dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do 

representante legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de 

habilitação constante no presente edital; 

 

4.12. A empresa licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos 

nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n. 123/06, se enquadrando em 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar 

fora do envelope de habilitação declaração conforme Anexo VII, emitida 

pelo(s) sócio(s) Administrador(es) ou seu representante legal e assinada e 

carimbada também pelo contador da empresa; 

 

4.13. As Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) que pretenderem 

utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n. 123/06, 

deverão apresentar ainda Certidão Simplificada da Junta Comercial; 

 

4.14. Deverá ainda a empresa licitante apresentar declaração comprometendo-se a 

informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos 

supervenientes impeditivos de contratação e de que cumpre os requisitos de 

habilitação, conforme anexo deste edital; 
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5 - JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 123/06, QUANTO A 

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. 

 

A antiga redação do artigo 48, inciso III, do Estatuto Nacional da ME e EPP, 

permitia o estabelecimento de “cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 

para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames 

para aquisição de bens e serviços de natureza divisível". 

 

De acordo com a nova redação: 

 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de 

bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do objeto para a contratação de microempresas 

e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014)      

 

Como podemos observar no inciso acima colado a presente licitação em 

interpretação aprofundada do dispositivo encontra-se fora da exigência legal podendo 

ser licitado o objeto sem reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento), vez 

que a divisibilidade do presente objeto quando da execução do mesmo o torna 

impraticável, fato este que reveste o objeto do caráter da indivisibilidade. 

 

6 - DA JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 123/06, QUANTO A 

EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

A antiga redação do artigo 48, inciso I, do Estatuto Nacional da ME e EPP, 

permitia a Administração Pública quando da montagem do edital optar pela 

exclusividade na participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 

itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); inciso 

este que foi alterado pela Lei Complementar n. 147/14 que determinou a participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), retirando assim a possibilidade 

de opção por parte da Administração Pública Municipal. 
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Necessário ressaltar, que com a Lei Complementar n. 147/14, apesar da 

exclusão da opção por parte da Administração Pública Municipal em não adotar o 

regime de exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), permitiu em 

seu art. 49 e incisos circunstâncias que justificam o afastamento da exigência do art. 

48 e incisos. 

 

Nesse sentido, o entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União 

no acórdão nº 2957/2012: 

 

“(...)Adotada a premissa de que o decreto não pode ir além da lei, e que, 

portanto, cabe à Administração decidir, em cada caso, se a licitação será, ou 

não, exclusivamente reservada à participação daquelas empresas, segue-se a 

consequência de que tal opção há de ancorar-se em fundadas razões, ou seja, 

deverá a Administração explicitar os respectivos motivos determinantes, se 

entender de afastar a exclusividade.  

 

É que, sendo o tratamento diferenciado, como é, resultante de expressa política 

pública constitucional (CR/88, art. 170, IX), deve a Administração esclarecer os 

motivos pelos quais decidiu que determinada licitação, cujo objeto se contenha 

no limite legal fixado (R$ 80.000,00), não será exclusiva para pequenas e 

microempresas. Entrevê-se que o legislador complementar entendeu ser 

possível valer-se do poder de compra do estado para fomentar o 

desenvolvimento dos pequenos empreendedores, admitida a discrição 

administrativa em face de circunstâncias que lhe cumpre esclarecer no caso 

concreto. Em outras palavras, a regra é a exclusividade, quando se cuidar de 

licitação de valor estimado em até R$ 80.000,00 - assim se interpreta o “dever” 

posto no decreto, mas há exceções, desde que fundadas em motivos relevantes, 

que cumpre à Administração evidenciar em cada caso”.  

 

A par do exposto, é de bom alvitre trazer à baila as exceções ao disposto 

no art. 48 da Lei Complementar n. 123/06: 

 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;” 

 

Por fim, cumpre anotar que adotar no presente certame a exclusividade 

destinada a microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) certamente trará prejuízo a 

Administração Pública Municipal, vez que a maior parte dos licitantes envolvidos em 

licitações cujo objeto se assemelham ao ora licitado se enquadram em grandes 

empresas e não em empresas de pequeno porte ou microempresa, trazendo assim 

evidente prejuízo a competitividade do certame e por via reflexa aumentando o preço 

do objeto a ser licitado, onerando em muito os cofres públicos do Município. 

 

7 - PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(documentação a ser entregue no credenciamento) 

 

7.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP 

dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06; 

 

7.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00, está receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n. 123/06 às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

 

7.3. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 

123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime 

tributário simplificado; 

 

7.4. Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 

Complementar nº. 123/06, empreendedores individuais, microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas, assim caracterizadas nos termos da referida lei; 
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7.5. A comprovação da condição de empreendedor individual, microempresa, empresa 

de pequeno porte ou equiparada deverá ser apresentada à época da abertura do 

certame a ser determinada na capa do processo licitatório, será feita da seguinte 

forma: 

 

7.5.1. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, 

regido pela Lei Complementar 123/06: Comprovante de opção pelo Simples 

obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/apli

cacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx (deverá ser apresentado no 

momento do credenciamento, sendo que a não apresentação deste 

documento neste momento faz com que a empresa seja descredenciada do 

certame sem direito a impetrar recursos); 

 

7.5.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos da LC 123/06; 

 

7.5.3. Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/06: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos 

na LC 123/06; 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com 

o Balanço e a DRE;  

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não 

haver nenhum dos impedimentos previstos na LC 123/06. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx
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7.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste edital, serão inabilitadas; 

 

7.7. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 

está apresente alguma restrição; 

 

7.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro 

empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso 

apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a 

devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa; 

 

7.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação; 

 

7.10. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria 

Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 

e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de 

recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos 

procedimentais; 

 

7.11. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 

licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 

ela adjudicado o objeto do certame, pela Pregoeiro; 
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7.12. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo 

Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 

licitante(s) ainda presente(s) à sessão; 

 

7.13. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, 

até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, 

ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse 

prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos; 

 

7.14. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 

sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 

licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade 

Competente da Prefeitura Municipal de Irupi - ES, para homologação do certame e 

decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 

encaminhados a assessoria jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão 

devolvidos ao Pregoeiro, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da 

licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 

contratação. 

 

8 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

8.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, 

devidamente, fechados e rubricados no fecho (os envelopes deverão vir lacrados com 

cola, envelopes lacrados com grampo ou clipes não serão recebidos pela Pregoeiro) e 

atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Envelope A: contendo a Proposta de Preços; 
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b) Envelope B: contendo os Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 

 

8.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

Envelope A - Proposta de Preços 

A Prefeitura Municipal de Irupi  

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro, Irupi - ES 

Pregão Presencial nº. 002/2021 

Proposta 

 

Envelope B - Documentos de Habilitação 

A Prefeitura Municipal de Irupi 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro, Irupi - ES 

Pregão Presencial nº. 002/2021 

Habilitação 

 

9 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1. PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

 

9.1.1. A proposta escrita deverá ser apresentada conforme formulário fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Irupi, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário 

próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado 

por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total de cada Item, 

expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas. Na 

Proposta de Preços deverão conter especificação de todos os itens cotados, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 

não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

9.1.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
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clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, 

ressaltando-se que manuais catálogos e impressos que por ventura venham anexados 

à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 

 

9.1.1.2. Indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os 

seguintes dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 

 

9.1.1.3. As informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a 

ocorrer alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura 

de Irupi, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 

 

9.1.1.4. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação 

expressa, esse prazo será considerado como tal; 

 

9.1.1.5. Ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da 

Planilha de Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), 

tanto em algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele 

em caso de divergência; 

 

9.1.1.6. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o Item. 

 

9.1.1.7. Constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência 

entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros;  

 

9.1.1.8. Especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a 

mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

 

9.1.1.9. As empresas não são obrigadas a cotar todos os itens, porém, a fim de 

facilitar na hora de lançar os valores no sistema de julgamento do pregão elas deverão 

cotar os itens na mesma ordem descrita no edital de convocação, caso não cote algum 
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item deverá constar o item e colocar no lugar do valor N/C (Não cotou) que significa 

que ela não cotou aquele determinado item; 

 

9.1.1.10.  Todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta 

incluem todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, 

encargos sociais e demais obrigações necessárias e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

9.1.1.11. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e 

quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos; 

 

9.1.1.12. Fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente no 

Banco do Brasil S.A e praça de pagamento conta corrente no Banco do Brasil ou 

BANESTES; 

 

9.1.1.13. Se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser 

providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato; 

 

9.1.1.14. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 

Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado; 

 

9.1.1.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 

9.1.1.16. A apresentação da proposta inscrita concomitantemente com a proposta 

automática, implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

9.1.1.17. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para 

o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 
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de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto licitado e constante da proposta; 

 

9.1.1.18. Devendo especificar que prazo de entrega, conforme termo de referência; 

 

9.1.1.19. Em caso de divergência entre informações contidas na proposta escrita 

apresentada pela empresa licitante e o modelo de proposta do presente edital, 

prevalecerão as informações da proposta do edital, ocorrendo divergência entre o 

valor unitário e total para os Itens  do objeto do edital, será considerado o primeiro; 

 

9.1.1.20. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto; 

 

9.1.1.21. A proposta de preços escrita e automática serão consideradas completas, 

abrangendo todos os custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto neste 

Edital; 

 

9.1.1.22. Serão desclassificadas as propostas escritas e automáticas que não 

atendam às exigências deste ato convocatório; 

 

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

desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não 

prevista neste edital; 

 

9.1.1.24. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta escrita e automática 

apresentadas, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra 

condição que importe em modificação dos termos originais ofertados; 

 

9.1.1.25. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 

propostas inscritas e automáticas concomitantemente, implicará em submissão a 

todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo 

deste edital. 
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9.2. PROPOSTA DE PREÇOS AUTOMÁTICA 

 

9.2.1. A proposta automática, assim como a proposta escrita, deverá ser apresentada 

dentro do “envelope 1 – Proposta”, e deverá ser formulada conforme modelo de 

proposta automática gerada pelo programa da E&L, e devidamente gravada em 

dispositivo CDROM ou PENDRIVE ou até por e-mail, não sendo permitido a entrega da 

mesma por outro dispositivo de mídia além dos aqui elencados; 

 

9.2.2. Para preenchimento da “proposta automática”, o licitante deverá baixar/salvar 

o aplicativo “Proposta Comercial” no site da empresa de sistemas “E&L” e acessar o 

link: http://www.el.com.br/?page_id=2612, e posteriormente preenche-la com as 

seguintes informações: preço unitário, validade, prazo e condições de pagamento e 

dados bancários;  

 

9.2.3. O arquivo da proposta automática será fornecido pelo setor de licitação através 

de requerimento via e-mail (cpl.irupi@gmail.com) constando todos dados da empresa 

que irá participar do certame; 

 

9.2.4. O aplicativo “Proposta Comercial” é uma tecnologia disponibilizada pela 

empresa de Sistemas E&L, da qual a Prefeitura Municipal de Irupi/ES se utilizada para 

realizar os trabalhos licitatórios, obtendo com tal tecnologia maior agilidade na 

digitalização de preços no momento da sessão de licitação pública, mais transparência 

na computação dos dados, além de garantir aos licitantes melhor celeridade e 

eficiências dos trabalhos por parte da Pregoeira e sua equipe de apoio;  

 

9.2.5. A empresa licitante que desejar participar do certame de forma satisfativa 

deverá baixar o aplicativo “Proposta Comercial” no endereço informado na 

cláusula “9.2.2” e instalar, e em seguida preencher os dados cadastrais da 

empresa;  

 

9.2.6. Posteriormente ao cumprimento das exigências da cláusula “9.2.5”, deverá a 

empresa licitante que desejar participar do certame solicitar arquivo eletrônico da 

CPL, no e-mail informado na cláusula “9.2.3.”, contendo os itens a serem 

licitados, restaurar e preencher os campos de preço unitário, validade da proposta, 

mailto:cpl.irupi@gmail.com
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prazo e condições de pagamento, salvando em seguida o arquivo com o mesmo 

nome, sem qualquer alteração da nomenclatura, e por fim imprimir e gerar o 

arquivo e ser entregue na sessão de licitação em meio magnético informado na 

cláusula “9.2.1.” para ser restaurado pela CPL; 

 

9.2.7. O não salvamento do arquivo com o mesmo nome, como preceitua a cláusula 

“9.2.6.”, impossibilita o mesmo de ser aberto no dia da sessão pública de licitação, 

devendo a empresa que deseja participar do certame ficar atenta a tal exigência sob 

pena de sua proposta automática não ser lida pelo Sistema da empresa E&L diante de 

tal alteração e consequentemente ser impedido de continuar no certame; 

 

9.2.8. O Município não se responsabiliza pelas propostas que tiverem o nome do 

arquivo alterado pelos licitantes, não cabendo de sua desclassificação, nesta hipótese, 

recurso, vez se tratar de descumprimento direto de cláusula do edital. 

 

9.3. Das Disposições Gerais da Propostas de Preços 

 

9.3.1. Para que a proposta de preços da empresas licitantes que venham participar do 

certame sejam consideradas válidas pelo Pregoeiro e sua equipe, estas deverão vir 

dentro do “envelope 1 – Proposta”, tanto a proposta escrita quanto a proposta 

automática, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas no envelope aqui 

mencionado será considerada como se a empresa licitante não tivesse ofertado 

proposta, estando automaticamente desclassificada; 

 

9.3.2. Da mesma forma será considerado como se a empresa licitante não tivesse 

ofertado proposta, se ocorrer em relação a proposta automática a situação retratada 

nas cláusulas “9.2.6.”, “9.2.7.” e “9.2.8.”; 

 

9.3.3. Qualquer falha no sistema da empresa E&L no dia da sessão, quando da 

inclusão no sistema das propostas das empresas licitantes participantes pelo Pregoeiro 

e sua equipe, não acarretará aos licitantes penalizações, sendo estes resguardados 

pela proposta escrita também exigida neste edital; 
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9.3.4. Quando este edital se referir ao termo “proposta de preços”, este deve ser 

compreendido com proposta escrita mais a proposta automática, sendo certo que a 

ausência de qualquer uma delas gerará a empresa licitante a sua desclassificação 

automática. 

 

10 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 

 

10.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital; 

 

10.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e 

as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos 

e numerados de 01 e 02 na forma acima especificada; 

 

10.3. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de 

cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, 

a Declaração que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o 

Credenciamento e a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem). 

 

10.4. Na assinatura do Contrato os vencedores que fizerem uso das vantagens da Lei 

Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar documentos de comprovação do 

enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 

  

10.5. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de 

Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no 

edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 

garantido pela Lei Complementar 123/06, mesmo que seja declarada vencedora. 

 

10.6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da 

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 

faturará e fornecerá o objeto da presente licitação; 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

20 

10.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração 

das propostas de preço. 

 

11 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

11.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital 

e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

 

11.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

11.2.1. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 

empresa individual; 

 

11.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

11.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

 

11.2.6. Os documentos quando apresentados no credenciamento ficam dispensados de 

serem apresentados novamente na Habilitação Jurídica. 

 

11.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

 

11.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 

licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
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11.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

Negativa da Dívida Ativa da União, Receita Federal e Prova de Regularidade junto ao 

INSS); 

 

11.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação 

da sede da licitante; 

 

11.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

11.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço) demonstrando situação regular; 

 

11.3.6. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

 

11.3.7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(catorze anos), conforme modelo do anexo deste edital; 

 

11.3.8. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. 

 

11.4. A Documentação Relativa à Habilitação Econômico-Financeira: 

 

11.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 

(noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não 

consigne prazo de validade; 

 

11.4.2  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço 

das empresas Sociedades Anônima ou por Ações, deverá ser apresentado em 

publicação no "Diário Oficial" ou jornal de grande circulação; 
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11.4.3 As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar 

balanços de constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente 

licitação, autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem 

anterior. 

 

11.5. Disposições Gerais da Habilitação 

 

11.5.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo 

Pregoeiro ou servidor designado para tal, neste dois últimos casos os originais deverão 

ser apresentados quando da abertura do prazo de credenciamento a fim de comprovar 

sua autenticidade; 

 

11.5.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida 

em lei, e também serão verificados por servidores do Município de Irupi - ES nos sítios 

oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação; 

 

11.5.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos 

emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no 

prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada; 

 

11.5.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de Irupi e 

substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, 

devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal; 

 

11.5.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município 

de Irupi - ES e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 

atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como 

Declaração de representante do licitante em original.  

 

12 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

12.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de 

todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir 
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ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 

documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega 

por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 

licitantes: 

 

12.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os 

documentos pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento 

particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 

da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo 

estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou 

contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

12.1.2. Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente 

identificados e lacrados; 

 

12.1.3. A Declaração que atende as condições de habilitação; 

 

12.1.4. declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante 

deste edital. 

 

12.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 

Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

admitidas novas licitantes ao certame; 

 

12.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das 

licitantes, tal como previsto neste edital; 

 

12.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 

dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

suas folhas; 
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12.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

13 - JULGAMENTO 

 

13.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das 

propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério 

do menor preço por Item. 

 

13.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as 

e classificando-as pelo menor preço; 

 

13.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 

consulta de preços; podendo assim proceder mediante autorização do Pregoeiro. 

Agindo de outra forma ou se estiver ausente da sala de licitações seja qual for o 

motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 

aquele item. 

 

13.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido 

na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na 

pesquisa de mercado; 

 

13.1.2.2. Fora das situações elencadas nas cláusulas “13.1.2” e “13.1.2.1”, não será 

permitido aos representantes das empresas licitantes o uso do celular, principalmente 

para fins pessoais; 

 

13.1.2.3. Caso os representantes das empresas licitantes insistam na utilização do 

aparelho celular fora das situações elencadas na cláusulas acima, este(s) será(ão) 

convidados a se retiraram da sala onde será realização a sessão licitatória, estando 

portando impedidos de participarem do certame. 

 

13.1.2.4. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos 

documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 
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classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 

constantes do presente Edital. 

 

13.2.  Etapa de Classificação de Preços: 

 

13.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 

 

13.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação 

e os respectivos valores ofertados; 

 

13.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, 

de todas as licitantes; 

 

13.2.4. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço para cada item,  e aquelas 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores 

participem dos lances verbais; 

 

13.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 

propostas acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais; 

 

13.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 

propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o 

Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço; 

 

13.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 

escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 

decrescente de valor; 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

26 

13.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 

e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item,  e a 

documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens 

previstos neste edital; 

 

13.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores 

de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada 

para classificação, na final da etapa competitiva; 

 

13.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 

13.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 

decidindo motivada e expressamente a respeito; 

 

13.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 

 

13.2.13. Nas situações previstas nos subitens “13.2.9” e “13.2.12”, o Pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o 

melhor preço para a administração; 

 

13.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital; 

 

13.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos produtos 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos 

neste Pregão; 

 

13.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
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14 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais 

no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;  

 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do 

objeto da licitação pela Pregoeiro à licitante vencedora; 

 

14.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

 

14.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Prefeitura municipal de Irupi, na Rua Jalmas Gomes de Freitas, nº. 

151 – Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação; 

 

14.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que 

consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e 

declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 

término da sessão; 

 

14.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas; 

 

14.6. A manifestação de recurso ao final da sessão pública licitatória que seja 

meramente protelatória (contra cláusula expressa do edital que não fora 

impugnada/ou recurso sem qualquer base jurídica) ensejará a empresa 

licitante penalização por parte da Administração Pública Municipal de 

Irupi/ES, por configurar abuso de direito em conformidade com recente 

entendimento o Supremo Tribunal Federal. 
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15 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1. Após a adjudicação o licitante vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para apresentação de nova proposta, contendo os preços de acordo com o valor 

ofertado nos lances. Homologada a licitação, será formalizado o Contrato com as 

licitantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar, obedecendo os preços 

constantes da nova proposta escrita expressando o percentual do desconto; 

 

15.2. O Município de Irupi convocará formalmente as licitantes classificadas, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a 

reunião de assinatura do Contrato; 

 

15.3. Caso um licitante primeiro colocado seja convocado e não compareça ou se 

recuse a assinar o Contrato, o Município, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas neste Edital, registrará outro licitante, na ordem de classificação; 

 

15.4. O resultado do Contrato decorrente deste certame será, em qualquer hipótese, 

publicado na imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data 

de sua assinatura. 

 

16. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

16.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através do Contrato, observando-se as condições 

estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante 

vencedor; 

 

16.2. O licitante vencedor será convocado formalmente para assinar o Contrato, que 

deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da 

convocação; 

 

16.3. O prazo estipulado no subitem “16.2” poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura; 
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16.4. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação 

dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 

licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

 

16.5. O contrato decorrente deste certame vigorará por 05 (cinco) meses contados a 

partir da data e assinatura do referido contrato. 

 

17. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

 

17.1.  Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável pelo período da vigência do Contrato; 

 

17.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea 

“d” da Lei 8.666/93; 

 

17.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Irupi, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 

encaminhado à controladoria e a assessoria jurídica do Município para o devido 

parecer. 

 

18. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

 

18.1. AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da presente 

licitação correrão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Interior e 

Transporte de Irupi/ES neste ano em exercício. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

110001.2678200012.0006 339039 ficha 

385 

Secretária Municipal de Transporte – Manutenção de 

Serviços Administrativos Gerais – Outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica. 
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19 – FORNECIMENTO 

 

19.1. Os seguros automotivos terão início imediatamente após a ordem de execução 

de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Transporte e o prazo dos carros 

reservas é de 15 (quinze) dias em relação ao veículo leves. Em relação aos veículos 

pesados, em havendo sinistro, deverá 01 (um) carro de passeio ser posto à disposição 

do Município em quanto perdurar os efeitos do sinistro, ou enquanto não for fornecido 

veículo novo. Se os passageiros envolvidos no sinistro forem cadeirantes, o veículo 

reserva deverá ter acessibilidade a estes passageiros, conforme determina o Estudo 

Técnico Preliminar; 

 

19.2. Em relação a assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, deve ser entendida 

como o fornecimento de guincho e carro taxi para o transportes de passageiros; 

 

19.3. Em nenhuma hipótese poderão as empresas licitantes que participarem do 

certame e obtiverem êxito no fornecimento dos serviços do seguros se eximirem de 

fornecer guincho quando o sinistro o exigir, ou quando, a critério da Administração 

Pública Municipal de Irupi seja solicitado, sob pena de negando tal serviço (guincho) 

em multa no importe de 10% do valor total da licitação que será aplicada 

imediatamente após a constatação da ausência da tal serviço; 

 

19.4. Ao Município é reservado o direito de não aceitar a contratação do seguro 

automotivo que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a 

desclassificação dos mesmos; 

 

19.5. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão 

de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93) responsável pela execução do objeto licitado, que comprovará a adequação 

do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva do 

mesmo em até 05 (cinco) dias consecutivos; 

 

19.6. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na execução do objeto, no prazo máximo de 05 
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(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daquele que for devolvido, 

sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 

20 -  PAGAMENTO 

 

20.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Irupi, em até 30 (trinta) 

dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada 

dos documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário fornecedor 

para com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS e CNDT – Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, diretamente no setor de compras da Prefeitura 

Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 

contratada; 

 

20.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários 

para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas; 

 

20.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;  

 

20.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

21 -  OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

21.1. São obrigações da Contratante: 

 

a) fiscalizar a execução do objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 
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b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto licitado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

 

g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados em Ata. 

 

21.2. São obrigações da Contratada: 

 

a) 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 e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 
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conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

22 -  PENALIDADES 

 

22.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não 

cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da 

Administração Pública Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

 

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

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

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”; 

 

g) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada 

direito ao contraditório e a ampla defesa; 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

35 

h) A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

23 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

23.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

acordo com os prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no 

subitem “11.4” deste edital, cabendo à Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 

vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro nos 

endereços disponibilizados no presente edital; 

 

23.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais. 

 

23.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

24 – DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

24.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte 

do futuro contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no 

presente Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na 

Nota de Empenho; 

 

24.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro à preferência de contratação em igualdade de condições; 

 

24.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar 

novas certidões com datas atualizadas; 
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24.4. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do 

recebimento da convocação para assinatura do Contrato, para comparecer na sede da 

Prefeitura a fim de assinar o respectivo documento. 

 

25. DA VIGÊNCIA 

 

25.1. O Contrato decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente justificado e 

mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de Termo 

Aditivo. 

 

26. DO CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO. 

 

26.1. O Fornecedor terá o seu contrato cancelado: 

 

26.1.1. A pedido, quando: 

 

26.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 

26.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 

material/equipamento. 

 

26.1.2. Por iniciativa do Município, quando: 

 

26.1.2.1. O Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

 

26.1.2.2. O Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação por 

razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

 

26.1.2.3. O Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

estabelecido, os pedidos decorrentes do Contrato; 
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26.1.2.4. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas no Contrato, ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

26.2. O cancelamento do Pregão Presencial, nas hipóteses acima previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente do Município. 

 

27 – DA OBRIGATORIEDADE DA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES 

LICITATÓRIAS 

 

27.1. Em conformidade com o ofício n. 0149/2018/PMI/GAB exarado pelo então 

Prefeito Municipal o Sr. Carlos Henrique Emerick Storck, a Comissão Permanente de 

Licitação foi comunicada da obrigatoriedade das sessões públicas licitatórias serem 

transmitidas ao vivo, além da necessidade de constar nos editais que a participação 

das empresas no certame será uma declaração tácita de isenção ao direito de 

imagem; 

 

27.2. O Decreto n. 0131 de 17 de Julho de 2018 regulamentou todas as transmissões 

ao vivo das sessões públicas licitatórias no âmbito municipal, afastando a necessidade 

da implementação do pregão eletrônico e por via reflexa contribuindo para a 

fomentação e desenvolvimento da economia local. 

 

28 – DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM LICITADOS 

 

Cumpre anotar, que o Decreto n. 031/19, exarado pelo então Prefeito 

Municipal de Irupi/ES o Sr. Carlos Henrique Emerick Storck, estabeleceu a 

obrigatoriedade da subcontratação nas licitações realizadas no Município, fixando 

como limite máximo permitido para tal 30% (trinta por cento) nas contratações de 

serviços e produtos. 

 

29 – DA NÃO EXIGÊNCIA DE ENVIO DO PROCESSO AO CONTROLE INTERNO 

 

29.1. Em conformidade com o ofício n. 018/2019, exarado pelo Coordenador Geral de 

Controle Interno do Município de Irupi/ES, o Sr. Robson Geraldo dos Santos Belo, na 
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data de 12 de agosto de 2019, o Setor de Licitação fica impossibilitado de encaminhar 

os processos licitatórios para análise final pelo Controle Interno Municipal, devendo os 

mesmos após análise do Departamento Jurídico ir diretamente para a homologação 

pela Autoridade Máxima Municipal. 

30 – CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

31. INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO 

 

31.1. Fica desde já indicada o Sr. Vitor Almeida Pereira, servidor público desta 

municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para 

ocupar o cargo de fiscal de contrato no presente processo, bem como o Sr. Rodrigo 

Almeida, servidor público desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, para ocupar o cargo de gestor de contrato no presente 
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processo. Ambos ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para 

com este Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre 

se pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa licitante 

vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as 

medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

32 - DA INCLUSÃO DE NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO 

POSTERIORMENTE A PRESENTE CONTRATAÇÃO 

 

Como é cediço por todos, o Município de Irupi/ES encontra-se em plena 

expansão econômica e demográfica, onde podemos perceber nitidamente que a atual 

Administração tem trabalhado com afinco, buscando elevar o nome do Município aos 

quatro cantos deste País, no fito de demonstrar que temos uma economia 

consolidada, uma gestão responsável e voltada para o interesse público local e 

principalmente uma infraestrutura local que não perde em nada para as grandes 

capitais. 

 

O que fora exposto acima, é de fácil percepção também quando nos 

deparamos com a frota municipal, pronta a atender o cidadãos irupienses, que não 

deixa a desejar em nada para outras cidades de nosso Estado; sempre sendo 

renovada, com carros que atendem aos anseios da população local, ajudando aos 

servidores e a Administração Pública em si, a prestar um serviço por excelência. 

 

Nesse diapasão, necessário se faz, que o presente processo traga cláusulas 

no bojo do caderno editalício que permita a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, 

caso o Município de Irupi/ES futuramente venha a adquirir novos veículos de mesmo 

modelo, mesma marca dos que aqui foram listados, possa(m) a(s) empresa(s) 

vencedora(s) incluir(em) futuramente estes veículos no rol de segurados, sem a 

necessidade de novo processo licitatório, mediante a aceitação das mesmas condições 

exigidas neste edital. 

 

A inclusão de novos veículos deverá respeitar o quantitativo mensurado no 

Estudo Técnico Preliminar. 
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33 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

33.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos 

e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 

33.2. O desatendimento de exigências formais, importará no afastamento da licitante 

do certame, exceto quando sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 

mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação; 

33.3. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a  

instrução do processo; 

33.4.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 

Edital, e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à 

contratação; 

33.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de Irupi, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário; 

33.6. O Prefeito do Município de Irupi, poderá revogar a presente licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por Irupi, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93; 

33.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não prejudicar a formulação das propostas; 
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33.8. Fica eleito o Foro da Comarca do Município da Contratante, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja; 

33.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido; 

33.10. As sessões de licitação serão transmitidas ao vivo pelo Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Irupi/ES, e o comparecimento dos representantes legais 

da empresas licitantes ao certame implicará em declaração tácita dos mesmos de 

permissão de vinculação ao direito de imagem nos meios a serem transmitidos pela 

Prefeitura de Irupi; 

33.11. Fica estabelecido que após o início da sessão de licitação não poderão os 

representantes das empresas licitantes fazerem uso do aparelho celular a não ser nas 

hipóteses elencadas neste edital, e mesmo assim, mediante autorização do Pregoeiro, 

sob pena de serem convidados a se retiraram da sessão de licitação e 

consequentemente de não participarem do certame; 

33.12. Fica estabelecido também que após o início da sessão de licitação não poderão 

os representantes das empresas licitantes estabelecerem diálogos paralelos com 

outros licitantes, prejudicando assim o andamento da sessão de licitação, sendo 

convidado a se retirar do recinto onde a sessão estará sendo realizada o licitante que 

deixar de cumprir a presente cláusula, e consequentemente estará impedido de 

participar do certame; 

33.13. Todos os trabalhos durante a sessão de licitação serão conduzidos pelo 

Pregoeiro e sua equipe de apoio, não sendo permitido em momento algum palavras, 

gestos ou atitudes por parte dos representantes das empresas licitantes que venham a 

denegrir a imagem dos servidores públicos condutores do certame em virtude de sua 

função; podendo o Pregoeiro ou qualquer membro da Comissão Permanente de 

Licitação fazer uso da força policial para retirada e condução do representante da 

empresa licitante que assim proceder, incorrendo estes nas penas do art. 331 do 

Código Penal Brasileiro; 
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33.14. Fica estabelecido que qualquer documentação exigida neste edital a ser 

entregue pela empresa licitante, seja no momento do credenciamento, seja no 

momento da abertura do envelope de habilitação ou até mesmo no momento da 

abertura da proposta de preços, deverá esta documentação estar devidamente 

assinada e devidamente autenticada, sendo a ausência de assinatura ou até mesmo 

de autenticação, motivo para declaração de sua inexistência no certame, e portanto, 

estando a empresa licitante que assim incorrer nessa situação automaticamente 

descredenciada ou mesmo inabilitada, não lhe alcançando o direito a recurso; 

33.15. A empresa licitante que tenha interesse em participar do certame deverá 

comprovar que fornece ou executa o objeto do certame, através de contrato social 

que traga esta informação, ou do CNAE específico do objeto licitado; competindo o 

Pregoeiro o não credenciamento da empresa licitantes que apresentarem as 

documentações aqui informadas trazendo informações de serviços similares ou de 

objetos similares porém não se amoldando ao objeto a ser licitado, não cabendo dessa 

decisão recurso; 

33.16. A sessão de licitação será una e não poderá ser interrompida durante o horário 

de expediente da Prefeitura Municipal de Irupi, devendo os representantes das 

empresas licitantes após o início da sessão de licitação permanecerem no interior da 

sala onde serão realizados os trabalhos, sendo considerada sua saída sem autorização 

da Pregoeira como desistência de participar do certame; 

33.17. Fica determinado que qualquer problema na transmissão ao vivo da sessão de 

licitação deverá ser informado o Pregoeiro com antecedência pela Assessoria de 

Comunicação, a fim de que este interrompa o certame e consequentemente remarque 

a sessão de licitação para outra data; 

33.17.1. Caso a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Irupi não 

proceda em conformidade com o descrito na cláusula “32.17”, o Pregoeiro deverá 

informar o ocorrido a Autoridade Máxima Municipal a fim de que este tome as medidas 

cabíveis. 

33.18. Em caso de solicitação de cópia da gravação da sessão de licitação, o pedido  

deverá ser protocolado no rol da Prefeitura e direcionado a Autoridade Máxima 

Municipal a fim de que este decida pela concessão ou não da cópia. 
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33.19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro; 

33.20. Fazem partes integrantes deste edital: 

 

33.20.1. Anexo I –  Descrição do Objeto; 

 

33.20.2. Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 

 

33.20.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação 

e Contratação e de  Cumprimentos dos Requisitos de 

Habilitação; 

 

33.20.4. Anexo IV - Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 

 

33.20.5. Anexo V – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

 

33.20.6. Anexo VI - Modelo de Substabelecimento para Credenciamento; 

 

33.20.7. Anexo VII –  Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

 

33.20.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato; 

 

33.20.9. Anexo IX – Termo de Referência. 

 

Irupi/ES, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

Daniel Emerick de Oliveira 

Presidente da CPL/Pregoeiro 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 

 

OBJETO: A contratação de empresa especializada na cobertura de seguro automotivo 

dos veículos que compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município 

de Irupi/ES, tendo como base as informações trazidas no bojo do Termo de 

Referência, que por sua vez se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado 

pelo Secretário da Pasta e mais 02 (dois) servidores responsáveis pelo planejamento 

da referida Secretaria. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 

CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                

Cidade: __________________CEP: _________________ 

Telefone: ________________ Fax: ____________________ 

Banco: __________________ Nº Conta: ________________ 

Nº Agência: ______________ Nome da Agência: __________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: ______________________________________ 

CPF: ______________________ RG: _________________________ 

 

ITEM VEICULO COBERTURA VIGÊNCIA FRANQUIA 

MÁXIMA 

VALOR 

01 

VEÍCULO: RENOVA CAMINHÃO 

BAU FORD GARGO 816 ANO 

2014/2014  

162 CV 03P DISEL 

CHASSIS: 

9BFVEAD54EBS64297: 

PLACA: OYF-1774 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

300.000,00 

 APO/Morte: 

IMEDIATA 
R$          

4.500,00 

 R$            

9.512,34  
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10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

Assistência 

completa 24 

horas. 

02 

VEÍCULO:  RENOVA PEUGEOT 

PAR: AMBULANCIA 1.6 CARGO 

FLEX ANO/ MOD 2018/2019 

COR: BRANCA CHASSIS: 

8AEGCNFN8KG503951 

PLACA QRF5D08   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$            

8.702,99  

03 
VEÍCULO: RENOVA VW 

AMAROK PAT. SE III.  

ESP/CAMINHONET  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  

 R$            

7.291,14  
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/FECH/C.DU  

Ano:2014/2014  Capacidade: 

02 p  

Potência: 180 CV  Diesel  

Chassis WV1DB42H5EA037817 

PLACA: PPC-3762  

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

04 

VEÍCULO: RENOVA PRISMA 

1.4. LT 

CHEVRONLET Ano:2017/2018  

Capacidade: 05 p FLEX  

COR BRANCO SUMMIT 106CV 

MOTOR GFSJ6076 

RENAVAM 01142153301 

Chassis 9BGKS69V0JG284523 

PLACA: OYH/6582 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.016,46  
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horas. 

 

05 

VEÍCULO RENOVA: SPIN 1.8 L 

LTZ ANO  2017/2018 MARCA 

CHEVRONLET FLEX COR 

BRANCO SUMMIT 

106CV RENAVAM 01142152445 

07P 

CHASSIS 9BGJC7520JB207212 

PLACA OYH/6581 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.860,49  

06 

VEICULO: RENOVA ONIBUS 

VOLKS INDUSCAR FOZ 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CHASSI: 9532882W9BR107107 

VW 15.190 ANO/ MOD 

2010/2011 COR: AMARELA 

RENAVAM 

00261780271POTENCIA 185CV 

48/P COMBUSTIVEL DIESEL 

PLACA MST6041 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

300.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

IMEDIATA 
 R$          

4.300,00  

 R$          

15.534,98  
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vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

07 

VEICULO: RENOVA FIAT 

FIORINO FURGÃO 1.3 

ANO:2011/2012 CAPACIDADE 

630KG 

POTENCIA 75CV FLEX 02P 

CHASSI: 9BD255049C8936180 

RENAVAM 421357959 

PLACA:MST8620 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

5.291,42  

08 

VEICULO: RENOVA 

RENAULT/SANDERO 1.6 

ANO:2017/2017 CAPACIDADE 

5P  

POTENCIA 118CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y5SRFHJ781954 

RENAVAM 

 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.890,78  
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(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

09 

VEÍCULO: RENOVA NOVO 

FIAT/MOBI LIKE 1.0 

ANO: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA: 75 CV BI-

COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01152021424 

CHASSIS: 

9BD341A5XJY561615 

PLACA: PPW/6710  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.758,00  

10 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01160101113 

Chassis: 9BFZH54JXJ8176756 

PLACA QRC/0656 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

2.841,90  
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(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

11 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 PLUS 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01166231310 

Chassis: 9BFZH54S7K8224224 

PLACA QRC/0431 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

2.851,63  

12 

VEÍCULO:NOVO FORD KA 

SEDAN1.0 HE  

Ano: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

2.752,07  
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POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01145993998 

Chassis: 9BFZH55L9J8130092 

PLACA PPW/4297 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

13 

VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019Capacidade: 

04 p Potencia: RENAVAM:  

1170749922Chassis: 

93YMAFEXAKJ604004PLACA: 

OYH/6585 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

10.077,67  
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14 

 VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019 

Capacidade: 04 p Potencia:  

RENAVAM:  1170751021 

Chassis: 93YMAFEXCKJ600849 

PLACA: OYH/6586 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

10.077,67  

15 

VEÍCULO: RENOVA AIR CROSS 

CITOEN 05P 

ANO: 2016/2017 

RENAVAM: 01104821840 

CHASSI :935SUNFN1HB519819 

PLACA: PPQ/5902 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.459,78  
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completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

16 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.6 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RFH4LJ940499 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRL2G74 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.976,77  

17 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.4 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RZH5MJ348987 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRH2A78 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.088,73  
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danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

18 

VEÍCULO SPIN 1.8 L LTZ ANO  

2019/2019 MARCA  06P 

CHEVROLET FLEX COR CINZA 

SUMMIT SPIN 1.8 

AUTOMATICA, 106CV, 06P 

CHASSIS: 

9BGJP7520LB187347 

PLACA: QRH4F56   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.912,31  

19 

VEÍCULO RENAULT MASTER 

NOVO PASSAGEIRO 16P  

PLACA QRI/3F62 

CHASSI 93YMAFEXGKJ603954 

RENAVAM 01194874476 

ANO 2018/2019 

130CV 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

11.611,17  
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passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

20 

VEÍCULO RENAULT MASTER   

PASSAGEIRO 16P  

PLACA: QRK7J91 

CHASSI: 93YMAF4XELJ038399 

ANO 2019/2019 

130CV 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

11.862,08  

21 

VEÍCULO:CAMINHONETE ABC 

DUPL ANO 2013/2014 MARCA 

05P FORD DIESEL COR PRETA 

150CV RENAVAM 00511737124 

CHASSIS 8AFAR23N6EJ165948 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

IMEDIATA 
 R$           

3.000,00  

 R$            

7.622,39  
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PLACA ODT/7256 50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

22 

VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0, 

COR BRANCO ANO 2019/2020 

75CV, BI-COMBUSTIVEL 

CHASSIS 

9BD341A5XLY662438, PLACA 

QRM5H18 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.002,41  

23 VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL  Casco – 100% IMEDIATA  R$            R$            
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MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U5MT012903 PLACA: 

RBA-0H20 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

1.980,00  3.012,78  

24 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U1MT012140 PLACA: 

RBA-0G85 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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 Assistência 

completa 24 

horas. 

25 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45UXMT008510 PLACA: 

RBA-0H36 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

26 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U2MT011952 PLACA: 

RBA-0H06 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

27 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 9BWAB45U0LT106314 

PLACA: RBA-0H25 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.063,61  

28 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAB45UXLT107941 PLACA: 

RBA-0H30 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.063,61  
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passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

29 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U0MT008290 PLACA: 

RBA-0H08 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

30 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U4MT008292 PLACA: 

RBA-0H14 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

31 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U7MT004107 PLACA: 

RBA-0H23 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

32 

VEÍCULO: FIAT STRADA HD WK 

CC E FLEX, COR BRANCO ANO 

2019/2020 75CV, CHASSIS 

9BD5781FFLY397065, PLACA 

QEM-7C09 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

4.016,79  
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50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

33 
VEÍCULO: NOVO FIAT TORO 

ENDURANCE DIESEL, COR 

BRANCO ANO 2020/2020. 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  

 R$            

6.895,60  

VALOR TOTAL:                    R$    173.124,25 
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VALOR TOTAL: R$ 173.124,25 (cento e setenta e três mil, cento e 

vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos). 
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 ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 

 

OBJETO: A contratação de empresa especializada na cobertura de seguro automotivo 

dos veículos que compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município 

de Irupi/ES, tendo como base as informações trazidas no bojo do Termo de 

Referência, que por sua vez se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado 

pelo Secretário da Pasta e mais 02 (dois) servidores responsáveis pelo planejamento 

da referida Secretaria. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 

CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                

Cidade: __________________CEP: _________________ 

Telefone: ________________ Fax: ____________________ 

Banco: __________________ Nº Conta: ________________ 

Nº Agência: ______________ Nome da Agência: __________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: ______________________________________ 

CPF: ______________________ RG: _________________________ 

 

Valores da proposta: 

 

ITEM VEICULO COBERTURA VIGÊNCIA FRANQUIA 

MÁXIMA 

VALOR 

01 

VEÍCULO: RENOVA CAMINHÃO 

BAU FORD GARGO 816 ANO 

2014/2014  

162 CV 03P DISEL 

CHASSIS: 

9BFVEAD54EBS64297: 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

IMEDIATA 
R$          

4.500,00 
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PLACA: OYF-1774 300.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

Assistência 

completa 24 

horas. 

02 

VEÍCULO:  RENOVA PEUGEOT 

PAR: AMBULANCIA 1.6 CARGO 

FLEX ANO/ MOD 2018/2019 

COR: BRANCA CHASSIS: 

8AEGCNFN8KG503951 

PLACA QRF5D08   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
 

03 VEÍCULO: RENOVA VW  Casco – 100% IMEDIATA  R$            
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AMAROK PAT. SE III.  

ESP/CAMINHONET  

/FECH/C.DU  

Ano:2014/2014  Capacidade: 

02 p  

Potência: 180 CV  Diesel  

Chassis WV1DB42H5EA037817 

PLACA: PPC-3762  

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

2.200,00  

04 

VEÍCULO: RENOVA PRISMA 

1.4. LT 

CHEVRONLET Ano:2017/2018  

Capacidade: 05 p FLEX  

COR BRANCO SUMMIT 106CV 

MOTOR GFSJ6076 

RENAVAM 01142153301 

Chassis 9BGKS69V0JG284523 

PLACA: OYH/6582 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
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 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

05 

VEÍCULO RENOVA: SPIN 1.8 L 

LTZ ANO  2017/2018 MARCA 

CHEVRONLET FLEX COR 

BRANCO SUMMIT 

106CV RENAVAM 01142152445 

07P 

CHASSIS 9BGJC7520JB207212 

PLACA OYH/6581 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
 

06 

VEICULO: RENOVA ONIBUS 

VOLKS INDUSCAR FOZ 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CHASSI: 9532882W9BR107107 

VW 15.190 ANO/ MOD 

2010/2011 COR: AMARELA 

RENAVAM 

00261780271POTENCIA 185CV 

48/P COMBUSTIVEL DIESEL 

PLACA MST6041 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

300.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$          

4.300,00  
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 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

07 

VEICULO: RENOVA FIAT 

FIORINO FURGÃO 1.3 

ANO:2011/2012 CAPACIDADE 

630KG 

POTENCIA 75CV FLEX 02P 

CHASSI: 9BD255049C8936180 

RENAVAM 421357959 

PLACA:MST8620 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
 

08 

VEICULO: RENOVA 

RENAULT/SANDERO 1.6 

ANO:2017/2017 CAPACIDADE 

5P  

POTENCIA 118CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y5SRFHJ781954 

RENAVAM 

 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

09 

VEÍCULO: RENOVA NOVO 

FIAT/MOBI LIKE 1.0 

ANO: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA: 75 CV BI-

COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01152021424 

CHASSIS: 

9BD341A5XJY561615 

PLACA: PPW/6710  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

10 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01160101113 

Chassis: 9BFZH54JXJ8176756 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
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PLACA QRC/0656  APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

11 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 PLUS 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01166231310 

Chassis: 9BFZH54S7K8224224 

PLACA QRC/0431 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
 

12 
VEÍCULO:NOVO FORD KA 

SEDAN1.0 HE  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 
IMEDIATA 

 R$           

2.000,00  
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Ano: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01145993998 

Chassis: 9BFZH55L9J8130092 

PLACA PPW/4297 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

13 

VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019Capacidade: 

04 p Potencia: RENAVAM:  

1170749922Chassis: 

93YMAFEXAKJ604004PLACA: 

OYH/6585 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

72 

completa 24 

horas. 

14 

 VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019 

Capacidade: 04 p Potencia:  

RENAVAM:  1170751021 

Chassis: 93YMAFEXCKJ600849 

PLACA: OYH/6586 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
 

15 

VEÍCULO: RENOVA AIR CROSS 

CITOEN 05P 

ANO: 2016/2017 

RENAVAM: 01104821840 

CHASSI :935SUNFN1HB519819 

PLACA: PPQ/5902 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
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lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

16 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.6 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RFH4LJ940499 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRL2G74 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

17 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.4 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RZH5MJ348987 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRH2A78 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

18 

VEÍCULO SPIN 1.8 L LTZ ANO  

2019/2019 MARCA  06P 

CHEVROLET FLEX COR CINZA 

SUMMIT SPIN 1.8 

AUTOMATICA, 106CV, 06P 

CHASSIS: 

9BGJP7520LB187347 

PLACA: QRH4F56   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
 

19 

VEÍCULO RENAULT MASTER 

NOVO PASSAGEIRO 16P  

PLACA QRI/3F62 

CHASSI 93YMAFEXGKJ603954 

RENAVAM 01194874476 

ANO 2018/2019 

130CV 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
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10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

20 

VEÍCULO RENAULT MASTER   

PASSAGEIRO 16P  

PLACA: QRK7J91 

CHASSI: 93YMAF4XELJ038399 

ANO 2019/2019 

130CV 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
 

21 
VEÍCULO:CAMINHONETE ABC 

DUPL ANO 2013/2014 MARCA 

05P FORD DIESEL COR PRETA 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

IMEDIATA 
 R$           

3.000,00  
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150CV RENAVAM 00511737124 

CHASSIS 8AFAR23N6EJ165948 

PLACA ODT/7256 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

22 

VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0, 

COR BRANCO ANO 2019/2020 

75CV, BI-COMBUSTIVEL 

CHASSIS 

9BD341A5XLY662438, PLACA 

QRM5H18 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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horas. 

23 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U5MT012903 PLACA: 

RBA-0H20 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

24 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U1MT012140 PLACA: 

RBA-0G85 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

25 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45UXMT008510 PLACA: 

RBA-0H36 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

26 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U2MT011952 PLACA: 

RBA-0H06 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

27 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 9BWAB45U0LT106314 

PLACA: RBA-0H25 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
 

28 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAB45UXLT107941 PLACA: 

RBA-0H30 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
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 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

29 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U0MT008290 PLACA: 

RBA-0H08 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

30 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U4MT008292 PLACA: 

RBA-0H14 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
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 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

31 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U7MT004107 PLACA: 

RBA-0H23 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
 

32 
VEÍCULO: FIAT STRADA HD WK 

CC E FLEX, COR BRANCO ANO 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 
IMEDIATA 

 R$           

2.000,00  
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2019/2020 75CV, CHASSIS 

9BD5781FFLY397065, PLACA 

QEM-7C09 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

33 
VEÍCULO: NOVO FIAT TORO 

ENDURANCE DIESEL, COR 

BRANCO ANO 2020/2020. 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  
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completa 24 

horas. 

VALOR TOTAL:                    R$    

 

Valor total: 

 

Declarações:  

 

A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 

 Submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial nº 002/2021 e 

seus respectivos anexos; 

 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 

 A entrega será conforme especificado no edital de convocação; 

 

     A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

______________, _____ de _____________ de 2021. 

 

Carimbo CNPJ/MF- 

Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa _______________,  inscrita no CNPJ ou CPF sob o  

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da empresa 

ou do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos 

habilitatórios no Pregão Presencial n° 002/2021 do Município de Irupi - ES, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 

 

 

____________, ______ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2021 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

  

 

...................................................., inscrito no CNPJ n° 

.............................., por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr 

(a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

.............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do 

dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei n° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz (  ). 

 

 

 

___________________, ____de ________ de 2021. 

 

 

 

(Representante Legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2021 

 

CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO 

 

A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº 

____________, com sede à _______________, nº ___, Bairro ________, cidade 

__________, neste ato representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia 

e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao Município de 

Irupi – ES, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante no 

Processo Licitatório Nº. 000181/2021, na Modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

 

______________, ___ de _________ de 2021. 

 

(Reconhecer firma) 

 

 

* Este documento deverá ser apresentado à Pregoeiro no momento do 

Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento de 

identidade. 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2021 

 

CREDENCIAMENTO 

 

SUBSTABELECIMENTO 

 

O(A) Sr(a). ____________(nome do(a) representante da 

proponente)__________, CPF nº ____________, com endereço residencial 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, substabelece a 

pessoa do(a) Sr(a). ___________________, CPF nº ____________, com endereço 

residencial _______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, a quem 

confere amplo poderes para, junto ao Município de Irupi – ES, praticar os atos 

necessários com vistas à participação da empresa __________________________ no 

Processo Licitatório Nº. 000181/2021, na Modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021, 

usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 

demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

______________, ___ de _________ de 2021. 

 

(Reconhecer firma) 

 

 

* Este documento somente será preenchido nos casos especiais elencados 

neste edital (cláusula 4.2.2) e deverá ser apresentado à Pregoeiro no 

momento do Credenciamento, acompanhado do ato constitutivo e documento 

de identidade. 
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ANEXO VII 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

A Empresa _________________________ CNPJ nº. 

____________________, Telefone/Fax: (  )____________, por intermédio de seu 

representante legal _____________________________________, DECLARA, para os 

fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, ser 

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma 

infraconstitucional acima mencionada. 

 

 

____________________, ___ de _________________ de 2021. 

 

 

 

__________________________________________________ 

SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

__________________________________________________ 

CONTADOR DA EMPRESA (ASSINAR E BATER O CARIMBO) 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  002/2021 

CONTRATO Nº. __/2021 

 

Pelo presente Instrumento, o Município de Irupi - ES, devidamente inscrito 

no CNPJ sob o nº. 36.403.954/0001-92, com sede na Rua Jalmas Gomes de Freitas 

n°. 151, Centro, nesta cidade de Irupi, Espírito Santo, CEP: 29.398-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Edmilson Meireles de Oliveira, brasileiro, incrito no CPF sob 

o nº. 813.296.287-72 e RG n. 747.346 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua João 

Costa, n. 260, Bairro Centro, na cidade de Irupi/ES, CEP 29.398-000, CEP 29.398-

000, adiante denominado simplesmente Contratante, e a empresa 

________________, estabelecida na Rua _____________________________, na 

cidade de ________________, Estado de ____________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

__________________ representada neste ato por __________________________, 

inscrito no CPF sob o nº. __________________ e RG ___________________, 

residente e domiciliado na Rua ____________, nº._____, cidade de ______________ 

Estado de _________, daqui por diante denominada simplesmente Contratada, com 

base no Processo de Licitação nº. 000181/2021, Pregão Presencial nº. 002/2021, 

Contrato nº __/2021 e de conformidade com a Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666 de 

21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o presente 

CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto deste instrumento é a contratação 

de empresa especializada na cobertura de seguro automotivo dos veículos que 

compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município de Irupi/ES, tendo 

como base as informações trazidas no bojo do Termo de Referência, que por sua vez 

se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo Secretário da Pasta e 

mais 02 (dois) servidores responsáveis pelo planejamento da referida Secretaria. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:  

 

2.1. Pela contratação de que trata a cláusula anterior, a contratante se obriga a pagar 

à contratada, o valor total de R$ ____________ (_____________); 

 

2.2. O preço proposto e aprovado no processo licitatório será, nos termos da proposta 

da contratada, aquele cotado para fornecimento do bem ao Município de Irupi/ES, 

estando incluídos todos os custos direto e indireto requeridos para a execução dos 

mesmos.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária a seguir:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

110001.2678200012.0006 339039 ficha 

385 

Secretária Municipal de Transporte – Manutenção de 

Serviços Administrativos Gerais – Outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica. 

 

CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE – Os preços contratados e constantes da 

proposta de preço serão irreajustáveis, podendo ser reajustados de acordo com o 

praticado no mercado, através de ato do Executivo Municipal e dentro das condições 

da alínea d, Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.  

    

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  

 

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Irupi, em até 30 (trinta) dias 

após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada dos 

documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário fornecedor para 

com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, junto 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS e CNDT – Certidão Negativa de 
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Débitos Trabalhistas, diretamente no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou 

mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada; 

 

5.2. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários 

para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas; 

 

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;  

 

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Se durante o prazo de 

vigência do presente contrato houver necessidade eventual de acréscimos ou 

supressões no objeto, fica a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 

proposta da licitação os acréscimos até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do 

valor de contrato, mediante Termo Aditivo Contratual, de acordo com o que preceitua 

o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: 

 

7.1 O Contrato decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente justificado e 

mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada está 

obrigada a: 
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a) 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 e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 

conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações da 

Contratante: 

 

a) Fiscalizar a execução o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 
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b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos 

licitados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto licitado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados em Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES: 

 

10.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos 

compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da Administração Pública 

Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 
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instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

 

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

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

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”; 
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g) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada 

direito ao contraditório e a ampla defesa; 

 

h) A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS 

LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 
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O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E 

GESTOR DE CONTRATO 

 

13. Para um melhor gerenciamento de risco na fase pós licitação fica desde já 

indicado o Sr. Manoel Carlos Filho, servidor público desta municipalidade, lotado na 

Secretaria Municipal de Interior e Transportes desta Prefeitura, para ocupar o cargo de 

fiscal de contrato no presente processo, bem como o Sr. Genilson Correa Pereira, 

servidor pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Interior o 

Transportes para ocupar o cargo de gestor de contrato no presente processo. Ambos 

ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este 

Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se 

pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa licitante 

vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as 

medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORNECIMENTO 
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14.1. Os seguros automotivos terão início imediatamente após a ordem de execução 

de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Transporte e o prazo dos carros 

reservas é de 15 (quinze) dias em relação ao veículo leves. Em relação aos veículos 

pesados, em havendo sinistro, deverá 01 (um) carro de passeio ser posto à disposição 

do Município em quanto perdurar os efeitos do sinistro, ou enquanto não for fornecido 

veículo novo. Se os passageiros envolvidos no sinistro forem cadeirantes, o veículo 

reserva deverá ter acessibilidade a estes passageiros, conforme determina o Estudo 

Técnico Preliminar; 

 

14.2. Em relação a assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, deve ser entendida 

como o fornecimento de guincho e carro taxi para o transportes de passageiros; 

 

14.3. Em nenhuma hipótese poderão as empresas licitantes que participarem do 

certame e obtiverem êxito no fornecimento dos serviços do seguros se eximirem de 

fornecer guincho quando o sinistro o exigir, ou quando, a critério da Administração 

Pública Municipal de Irupi seja solicitado, sob pena de negando tal serviço (guincho) 

em multa no importe de 10% do valor total da licitação que será aplicada 

imediatamente após a constatação da ausência da tal serviço; 

 

14.4. Ao Município é reservado o direito de não aceitar a contratação do seguro 

automotivo que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a 

desclassificação dos mesmos; 

 

14.5. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão 

de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93) responsável pela execução do objeto licitado, que comprovará a adequação 

do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva do 

mesmo em até 05 (cinco) dias consecutivos; 

 

14.6. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na execução do objeto, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daquele que for devolvido, 

sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

98 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Mural desta Prefeitura, e na 

Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei 

nº 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

16.1 - Aos casos omissos neste Contrato serão aplicadas as disposições da Lei Federal 

nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

 

17.1 As partes contratantes elegem o Foro da comarca da contratante, como sendo o 

competente para qualquer demanda que se verse sobre o presente Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais especial que seja. E por 

estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias igual teor 

e forma, e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas abaixo indicadas. 

 

Irupi- ES, ____de______________ de 2021. 

 

 

Edmilson Meireles de Oliveira 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

_____________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas: 
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Nome:                                                    CPF nº 

Nome:                                                    CPF nº 
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ANEXO IX 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETIVO:  

 

O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos 

essenciais para a Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a 

formalização do processo administrativo de licitação.  

 

No Termo de Referência, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os 

procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O 

atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos 

nas compras e contratações futuras. 

 

O Termo de Referência dispõe sobre questões relacionadas com as 

formalizações e controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia 

da sua pretensão.  

 

O Termo de Referência reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas 

Leis que disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

 

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência são de 

responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL na 

elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto pretendido. 

 

O Termo de Referência deverá fazer parte do processo licitatório e estar à 

disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, 

detalha e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para 

aceitação dos bens, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os 

procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, 

enfim, tudo que possa auxiliar a CPL.  
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Desta forma, não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas 

informações, deve integrar o Edital ou estar à disposição do licitante para consulta. 

 

OBJETO 

 

A contratação de empresa especializada na cobertura de seguro 

automotivo dos veículos que compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do 

Município de Irupi/ES, tendo como base as informações trazidas no bojo do Termo de 

Referência, que por sua vez se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado 

pelo Secretário da Pasta e mais 02 (dois) servidores responsáveis pelo planejamento 

da referida Secretaria. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 

8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do 

órgão e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos 

concretos.  

 

A título de exemplificação podemos destacar: O consumo do exercício 

anterior, a necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, a 

implantação de setor, o acréscimo de atividades, etc).  

 

Portanto, deve contemplar, no mínimo: 

 

a) a razão da necessidade da aquisição; 

 

b) as especificações técnicas dos bens; e 

 

c) o quantitativo de serviço demandado. 

 

Justificamos a necessidade da referida contratação em virtude que de que 

se tratam de veículos destinados ao transporte não só dos munícipes, como também 

dos servidores no desempenho de suas funções. A cobertura do seguros se fazem 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

102 

necessárias visando maior proteção por parte não só da Administração Pública 

Municipal, como em também dos cidadãos que de forma geral utilizam dos referidos 

veículos. 

 

Sendo assim, torna-se imprescindível que tal procedimento seja realizado o 

mais rápido possível, uma vez que, não podemos colocar em risco o interesse público 

em decorrência da falta de eficiência dos serviços públicos. 

 

Diante da justificativa de necessidade e baseado na estimativa em anexo, 

solicitamos que seja realizado o procedimento licitatório para Contratação de Empresa 

Especializada em Seguro Automotivo que ora solicitamos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização 

do procedimento licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 

8.883/94, Lei Federal nº. 9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei 

Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02, Decreto Municipal Nº. 139, de 01 de 

junho de 2009 que instituiu o Pregão no âmbito do Município de Irupi e Decreto 

Municipal Nº. 016. 

 

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), 

contendo a indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do 

Edital e todas as informações sobre a licitação. 

 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do 

vencimento, e considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos 

termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da licitação. 

 

Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no 

mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em 

jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e, em jornal de 
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grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias 

úteis. 

 

DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO  

 

Poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

 Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 

 

 Que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

 Em concordata ou em processo de recuperação judicial desde que faça juntada aos 

autos dos documentos relativos à habilitação econômico-financeira, bem como, do 

Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juiz competente, 

comprovando assim que a empresa licitante encontra-se em plena saúde financeira 

e que possui capacidade para executar o contrato sem qualquer risco para a 

Administração Pública Municipal. 

 

É vedada a participação de empresa: 

 

 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

 

 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo 

Único da Lei Federal 8.666/93; 

 

 Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

 

 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação empresas cujo sócios 

administradores e/ou único dono tenham algum vínculo direito com a 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES, seja a título de efetivação ou até 

mesmo contratação; 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

104 

Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penas cabíveis, 

conforme legislação vigente; 

 

Os interessados em participar da presente licitação que não se encontram 

cadastradas no CRC da Prefeitura Municipal de Irupi deverão apresentar os 

documentos relacionados no edital, observando-se os respectivos prazos de validade; 

 

Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio 

de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por 

cópia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo 

pregoeiro; 

 

O representante legal deverá apresentar-se ao pregoeiro, na data, hora e 

local estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos: 

procuração específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 

documento que comprove a condição de sócio; 

 

Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não 

estiverem cadastrados junto ao Município, poderão, em horário de expediente até 24 

(vinte e quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, 

cadastrarem-se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, 

devidamente autenticados, junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da 

documentação exigida pelo Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é 

obrigatório para participação do certame. 

 

JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 123/06, QUANTO A RESERVA 

DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

 

A antiga redação do artigo 48, inciso III, do Estatuto Nacional da ME e EPP, 

permitia o estabelecimento de “cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
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para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames 

para aquisição de bens e serviços de natureza divisível". 

 

De acordo com a nova redação: 

 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de 

bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do objeto para a contratação de microempresas 

e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014)      

 

Como podemos observar no inciso acima colado a presente licitação em 

interpretação aprofundada do dispositivo encontra-se fora da exigência legal podendo 

ser licitado o objeto sem reserva da cota de até 25% (vinte e cinco por cento), vez 

que a divisibilidade do presente objeto quando da execução do mesmo o torna 

impraticável, fato este que reveste o objeto do caráter da indivisibilidade. 

 

DA JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI 123/06, QUANTO A 

EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

A antiga redação do artigo 48, inciso I, do Estatuto Nacional da ME e EPP, 

permitia a Administração Pública quando da montagem do edital optar pela 

exclusividade na participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos 

itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); inciso 

este que foi alterado pela Lei Complementar n. 147/14 que determinou a participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), retirando assim a possibilidade 

de opção por parte da Administração Pública Municipal. 

 

Necessário ressaltar, que com a Lei Complementar n. 147/14, apesar da 

exclusão da opção por parte da Administração Pública Municipal em não adotar o 

regime de exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens 

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), permitiu em 
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seu art. 49 e incisos circunstâncias que justificam o afastamento da exigência do art. 

48 e incisos. 

 

Nesse sentido, o entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União 

no acórdão nº 2957/2012: 

 

“(...)Adotada a premissa de que o decreto não pode ir além da lei, e que, 

portanto, cabe à Administração decidir, em cada caso, se a licitação será, ou 

não, exclusivamente reservada à participação daquelas empresas, segue-se a 

consequência de que tal opção há de ancorar-se em fundadas razões, ou seja, 

deverá a Administração explicitar os respectivos motivos determinantes, se 

entender de afastar a exclusividade.  

 

É que, sendo o tratamento diferenciado, como é, resultante de expressa política 

pública constitucional (CR/88, art. 170, IX), deve a Administração esclarecer os 

motivos pelos quais decidiu que determinada licitação, cujo objeto se contenha 

no limite legal fixado (R$ 80.000,00), não será exclusiva para pequenas e 

microempresas. Entrevê-se que o legislador complementar entendeu ser 

possível valer-se do poder de compra do estado para fomentar o 

desenvolvimento dos pequenos empreendedores, admitida a discrição 

administrativa em face de circunstâncias que lhe cumpre esclarecer no caso 

concreto. Em outras palavras, a regra é a exclusividade, quando se cuidar de 

licitação de valor estimado em até R$ 80.000,00 - assim se interpreta o “dever” 

posto no decreto, mas há exceções, desde que fundadas em motivos relevantes, 

que cumpre à Administração evidenciar em cada caso”.  

 

A par do exposto, é de bom alvitre trazer à baila as exceções ao disposto 

no art. 48 da Lei Complementar n. 123/06: 

 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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Por fim, cumpre anotar que adotar no presente certame a exclusividade 

destinada a microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) certamente trará prejuízo a 

Administração Pública Municipal, vez que a maior parte dos licitantes envolvidos em 

licitações cujo objeto se assemelham ao ora licitado se enquadram em grandes 

empresas e não em empresas de pequeno porte ou microempresa, trazendo assim 

evidente prejuízo a competitividade do certame e por via reflexa aumentando o preço 

do objeto a ser licitado, onerando em muito os cofres públicos do Município. 

 

DAS PENALIDADES 

 

Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento 

dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da Administração 

Pública Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 
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recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

 

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

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

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”. 

 

g) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada 

direito ao contraditório e a ampla defesa.  

 

h) A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal adotará como critério para formação de planilha 

básica de preços as cotações realizadas, conforme planilha abaixo: 

 

ITEM VEICULO COBERTURA VIGÊNCIA FRANQUIA 

MÁXIMA 

VALOR 

01 VEÍCULO: RENOVA CAMINHÃO  Casco – 100% IMEDIATA R$           R$            



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

109 

BAU FORD GARGO 816 ANO 

2014/2014  

162 CV 03P DISEL 

CHASSIS: 

9BFVEAD54EBS64297: 

PLACA: OYF-1774 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

300.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

Assistência 

completa 24 

horas. 

4.500,00 9.512,34  

02 

VEÍCULO:  RENOVA PEUGEOT 

PAR: AMBULANCIA 1.6 CARGO 

FLEX ANO/ MOD 2018/2019 

COR: BRANCA CHASSIS: 

8AEGCNFN8KG503951 

PLACA QRF5D08   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$            

8.702,99  
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 Assistência 

completa 24 

horas. 

03 

VEÍCULO: RENOVA VW 

AMAROK PAT. SE III.  

ESP/CAMINHONET  

/FECH/C.DU  

Ano:2014/2014  Capacidade: 

02 p  

Potência: 180 CV  Diesel  

Chassis WV1DB42H5EA037817 

PLACA: PPC-3762  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  

 R$            

7.291,14  

04 

VEÍCULO: RENOVA PRISMA 

1.4. LT 

CHEVRONLET Ano:2017/2018  

Capacidade: 05 p FLEX  

COR BRANCO SUMMIT 106CV 

MOTOR GFSJ6076 

RENAVAM 01142153301 

Chassis 9BGKS69V0JG284523 

PLACA: OYH/6582 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.016,46  
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retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

05 

VEÍCULO RENOVA: SPIN 1.8 L 

LTZ ANO  2017/2018 MARCA 

CHEVRONLET FLEX COR 

BRANCO SUMMIT 

106CV RENAVAM 01142152445 

07P 

CHASSIS 9BGJC7520JB207212 

PLACA OYH/6581 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.860,49  

06 

VEICULO: RENOVA ONIBUS 

VOLKS INDUSCAR FOZ 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CHASSI: 9532882W9BR107107 

VW 15.190 ANO/ MOD 

2010/2011 COR: AMARELA 

RENAVAM 

00261780271POTENCIA 185CV 

48/P COMBUSTIVEL DIESEL 

PLACA MST6041 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

300.000,00 

 RCF-DC: 

300.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$          

4.300,00  

 R$          

15.534,98  
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 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

07 

VEICULO: RENOVA FIAT 

FIORINO FURGÃO 1.3 

ANO:2011/2012 CAPACIDADE 

630KG 

POTENCIA 75CV FLEX 02P 

CHASSI: 9BD255049C8936180 

RENAVAM 421357959 

PLACA:MST8620 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

5.291,42  

08 

VEICULO: RENOVA 

RENAULT/SANDERO 1.6 

ANO:2017/2017 CAPACIDADE 

5P  

POTENCIA 118CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y5SRFHJ781954 

RENAVAM 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.890,78  
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  APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

09 

VEÍCULO: RENOVA NOVO 

FIAT/MOBI LIKE 1.0 

ANO: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA: 75 CV BI-

COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01152021424 

CHASSIS: 

9BD341A5XJY561615 

PLACA: PPW/6710  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.758,00  

10 
VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 
IMEDIATA 

 R$           

2.000,00  

 R$            

2.841,90  
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Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01160101113 

Chassis: 9BFZH54JXJ8176756 

PLACA QRC/0656 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

11 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 PLUS 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01166231310 

Chassis: 9BFZH54S7K8224224 

PLACA QRC/0431 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

2.851,63  
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completa 24 

horas. 

12 

VEÍCULO:NOVO FORD KA 

SEDAN1.0 HE  

Ano: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01145993998 

Chassis: 9BFZH55L9J8130092 

PLACA PPW/4297 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

2.752,07  

13 

VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019Capacidade: 

04 p Potencia: RENAVAM:  

1170749922Chassis: 

93YMAFEXAKJ604004PLACA: 

OYH/6585 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

10.077,67  
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lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

14 

 VEÍCULO: NOVO RENAULT 

MASTER L1H1 AMBULANCIA 

Ano: 2018/2019 

Capacidade: 04 p Potencia:  

RENAVAM:  1170751021 

Chassis: 93YMAFEXCKJ600849 

PLACA: OYH/6586 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

10.077,67  

15 

VEÍCULO: RENOVA AIR CROSS 

CITOEN 05P 

ANO: 2016/2017 

RENAVAM: 01104821840 

CHASSI :935SUNFN1HB519819 

PLACA: PPQ/5902 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.459,78  
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passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

16 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.6 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RFH4LJ940499 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRL2G74 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

2.976,77  

17 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.4 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RZH5MJ348987 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRH2A78 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.088,73  
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passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

18 

VEÍCULO SPIN 1.8 L LTZ ANO  

2019/2019 MARCA  06P 

CHEVROLET FLEX COR CINZA 

SUMMIT SPIN 1.8 

AUTOMATICA, 106CV, 06P 

CHASSIS: 

9BGJP7520LB187347 

PLACA: QRH4F56   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.912,31  

19 

VEÍCULO RENAULT MASTER 

NOVO PASSAGEIRO 16P  

PLACA QRI/3F62 

CHASSI 93YMAFEXGKJ603954 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

11.611,17  
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RENAVAM 01194874476 

ANO 2018/2019 

130CV 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

20 

VEÍCULO RENAULT MASTER   

PASSAGEIRO 16P  

PLACA: QRK7J91 

CHASSI: 93YMAF4XELJ038399 

ANO 2019/2019 

130CV 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  

 R$          

11.862,08  
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horas. 

21 

VEÍCULO:CAMINHONETE ABC 

DUPL ANO 2013/2014 MARCA 

05P FORD DIESEL COR PRETA 

150CV RENAVAM 00511737124 

CHASSIS 8AFAR23N6EJ165948 

PLACA ODT/7256 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

3.000,00  

 R$            

7.622,39  

22 

VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0, 

COR BRANCO ANO 2019/2020 

75CV, BI-COMBUSTIVEL 

CHASSIS 

9BD341A5XLY662438, PLACA 

QRM5H18 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.002,41  
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faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

23 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U5MT012903 PLACA: 

RBA-0H20 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

24 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U1MT012140 PLACA: 

RBA-0G85 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

25 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45UXMT008510 PLACA: 

RBA-0H36 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

26 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U2MT011952 PLACA: 

RBA-0H06 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

27 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 9BWAB45U0LT106314 

PLACA: RBA-0H25 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.063,61  

28 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAB45UXLT107941 PLACA: 

RBA-0H30 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

3.063,61  
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 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

29 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U0MT008290 PLACA: 

RBA-0H08 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  

30 
VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 
IMEDIATA 

 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U4MT008292 PLACA: 

RBA-0H14 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

31 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U7MT004107 PLACA: 

RBA-0H23 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  

 R$            

3.012,78  
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completa 24 

horas. 

32 

VEÍCULO: FIAT STRADA HD WK 

CC E FLEX, COR BRANCO ANO 

2019/2020 75CV, CHASSIS 

9BD5781FFLY397065, PLACA 

QEM-7C09 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  

 R$            

4.016,79  

33 
VEÍCULO: NOVO FIAT TORO 

ENDURANCE DIESEL, COR 

BRANCO ANO 2020/2020. 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  

 R$            

6.895,60  
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lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

VALOR TOTAL:                    R$    173.124,25 

 

VALOR TOTAL: R$ 173.124,25 (cento e setenta e três mil, cento e 

vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

 

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 

 

A ordem de fornecimento para entrega do veículo que é objeto do contrato 

será autorizada, em todo caso, pelo Prefeito, ou Setor de Compras e Almoxarifado. 

 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O Contrato decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a 

partir da data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de 

Termo Aditivo. 

DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Irupi em até 30 

(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no 

setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária 

em conta corrente indicada pela contratada. 

 

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento 

em papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número 

da Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para 

o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
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A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a 

contratar com o Município as empresas apresentem a documentação a que se refere a 

Lei 8.666/93 nos arts. 27 à 31, conforme a necessidade, recomendamos ainda que 

não seja dispensada os documentos quanto à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT - Lei Federal nº. 12.440/11 de 07 

de julho de 2011).  

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Sugere-se ainda que as proposta sejam apresentadas conforme formulário 

a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Irupi, conforme modelo de proposta a ser 

elaborado pela Comissão Permanente de Licitações, ou em formulário próprio 

contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem 

de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total, expresso em reais (R$), 

com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 

de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto licitado e constante da proposta; 

 

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação 

expressa, esse prazo será considerado como tal; 
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Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 

houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva, os 

dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência 

entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o 

primeiro. 

 

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os 

custos com a entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da Contratante: 

 

a) Fiscalizar a execução o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos 

licitados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto licitado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 
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d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados em Ata. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da Contratada: 

 

a) 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 e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 

conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 
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d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO 

 

Para um melhor gerenciamento de risco na fase pós licitação fica desde já 

indicado o Sr. Manoel Carlos Filho, servidor público desta municipalidade, lotado na 

Secretaria Municipal de Interior e Transportes desta Prefeitura, para ocupar o cargo de 

fiscal de contrato no presente processo, bem como o Sr. Genilson Correa Pereira, 

servidor pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Interior o 

Transportes para ocupar o cargo de gestor de contrato no presente processo. Ambos 

ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este 

Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se 

pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa licitante 

vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as 

medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

DA INCLUSÃO DE NOVOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO 

POSTERIORMENTE A PRESENTE CONTRATAÇÃO 

 

Como é cediço por todos, o Município de Irupi/ES encontra-se em plena 

expansão econômica e demográfica, onde podemos perceber nitidamente que a atual 

Administração tem trabalhado com afinco, buscando elevar o nome do Município aos 

quatro cantos deste País, no fito de demonstrar que temos uma economia 

consolidada, uma gestão responsável e voltada para o interesse público local e 

principalmente uma infraestrutura local que não perde em nada para as grandes 

capitais. 

 

O que fora exposto acima, é de fácil percepção também quando nos 

deparamos com a frota municipal, pronta a atender o cidadãos irupienses, que não 
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deixa a desejar em nada para outras cidades de nosso Estado; sempre sendo 

renovada, com carros que atendem aos anseios da população local, ajudando aos 

servidores e a Administração Pública em si, a prestar um serviço por excelência. 

 

Nesse diapasão, necessário se faz, que o presente processo traga cláusulas 

no bojo do caderno editalício que permita a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, 

caso o Município de Irupi/ES futuramente venha a adquirir novos veículos de mesmo 

modelo, mesma marca dos que aqui foram listados, possa(m) a(s) empresa(s) 

vencedora(s) incluir(em) futuramente estes veículos no rol de segurados, sem a 

necessidade de novo processo licitatório, mediante a aceitação das mesmas condições 

exigidas neste edital. 

 

A inclusão de novos veículos deverá respeitar o quantitativo mensurado no 

Estudo Técnico Preliminar. 

 

LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Os seguros automotivos terão início imediatamente após a ordem de 

execução de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Transporte e o prazo dos 

carros reservas é de 15 (quinze) dias em relação ao veículo leves. Em relação aos 

veículos pesados, em havendo sinistro, deverá 01 (um) carro de passeio ser posto à 

disposição do Município em quanto perdurar os efeitos do sinistro, ou enquanto não 

for fornecido veículo novo. Se os passageiros envolvidos no sinistro forem cadeirantes, 

o veículo reserva deverá ter acessibilidade a estes passageiros, conforme determina o 

Estudo Técnico Preliminar. 

 

Em relação a assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, deve ser 

entendida como o fornecimento de guincho e carro taxi para o transportes de 

passageiros. 

 

Em nenhuma hipótese poderão as empresas licitantes que participarem do 

certame e obtiverem êxito no fornecimento dos serviços do seguros se eximirem de 

fornecer guincho quando o sinistro o exigir, ou quando, a critério da Administração 

Pública Municipal de Irupi seja solicitado, sob pena de negando tal serviço (guincho) 
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em multa no importe de 10% do valor total da licitação que será aplicada 

imediatamente após a constatação da ausência da tal serviço.  

 

Ao Município é reservado o direito de não aceitar a contratação do seguro 

automotivo que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a 

desclassificação dos mesmos. 

 

 

 A empresa deverá prestar os serviços em qualquer lugar que seja 

solicitado. 

 

 

Irupi/ES, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

Genilson Correa Pereira 

Secretária Municipal de Transporte 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

COBERTURA DE SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA FROTA 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES 

 
 
 
 
 
 

Irupi/ES, 21 de janeiro de 2021. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 
 
 

INTRODUÇÃO 

O Estudo Técnico Preliminar da Secretaria Municipal de Interiores e Transportes, tem 

por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que 

consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a 

viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as 

informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação dos 

seguros automotivos para o ano de 2021. 

Referência: Instrução Normativa n.40/2020 (Órgão Ministério da Economia/Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital/ Secretaria de Gestão) e Parecer Consulta do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES n. 00019/2020. 

 

1 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

Justificamos a necessidade da contratação de empresa(s) seguradora(s) 

especializada(s) em seguros automotivos uma vez que o serviço licitado é de 

extrema importância para o funcionamento da Administração Pública Municipal de 

Irupi/ES; haja vista que os veículos que compõem toda a frota Municipal não podem 

transitar, seja na circunscrição territorial de Irupi/ES, seja fora dos limites territoriais 

do Município, sem estarem acobertados pelo seguro devido. Como é de conhecimento 

público e notório da população irupiense em geral, a Administração Pública Municipal 

de Irupi/ES tem, através dos profissionais da área de transporte, demonstrado total 

zelo pela coisa pública, mantendo seus bens em ótimo estado, agindo com prudência 

na condução dos veículos que compõem a frota Municipal; porém acidentes podem 

acontecer e é de extrema importância que tais veículos estejam totalmente 

segurados, resguardando não somente os tripulantes dos veículos, mas a 

Administração Municipal de forma geral. Como facilmente se pode perceber é comum 

em um Município que se encontra em plena expansão e que zela pela sua população, 

o enorme contingente de veículos que presta assistência aos cidadão irupiense, seja 

levando os mesmos para as consultas medicas cirurgias, seja nos retornos médicos, 

seja nas transferências de pacientes pelas ambulâncias municipais em diversos 

Municípios e fora do Estado onde os cuidados médicos dos paciente demandarem, 

seja no atendimento direto a população como nos casos dos veículos da Secretaria 
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Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, seja na proteção dos alunos 

que utilizam os transportes públicos municipais e etc. Assim sendo, todos os serviços 

que englobam a expressão geral “seguro” tais como: guincho, carro reserva, reparos 

nos veículos e coberturas em geral nos veículos da frota municipal e etc., são de 

extrema importância para Administração Pública Municipal de Irupi/ES; sendo certo 

que sem a referida contratação é praticamente impossível a realização de qualquer 

serviço que exija de forma direta de cobertura de seguros automotivo por parte do 

Município de Irupi/ES. 

 

1.1. Secretaria(s) Requisitante(s) 

A Secretaria Municipal de Interior e Transportes é o órgão responsável pela 

requisição e fiscalização da referida contratação; sendo certo que a referida 

contratação engloba as necessidades de todas as demais secretarias e fundos do 

Município de Irupi/ES que a qualquer tempo poderão usufruir dos benefícios dos 

serviços contratados para seus veículos sem qualquer objeção por parte da secretaria 

solicitante.  

 

1.2. Análise de contratações anteriores desta instituição para identificar as 

inconsistências ocorridas.  

Cumpre anotar que compulsando os autos do Processo Administrativo n.  

001286/2019, Pregão Presencial n. 037/2019, verifica-se que a contratação na 

ocasião compreendia a aquisição de 22 (vinte e dois) itens e foi orçada inicialmente 

no valor de R$ 142.237,46 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e sete 

reais e quarenta e seis centavos), tendo sido finalizada a licitação com o valor final 

de R$26.585,00 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). Em contato 

com o setor de emissão de Autorização de Fornecimento - AF foi constatado que 

desses 22 (vinte e dois) itens, todos foram adquiridos pelo Município de Irupi/ES; e 

se não bastasse ainda houve a necessidade de que outros 09 (nove) veículos fossem 

segurados posteriormente a licitação, quais sejam: wv gol 02 (dois) veículos 1.6 e 07 

(sete) veículos 1.0, ambos 2020/2021, e ambos zero KM, totalizando um acréscimo 

de valor no importe de R$ 7.515,00 (sete mil, quinhentos e quinze reais), totalizando 

um valor final gasto no ano de 2020 no importe de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil 



                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

139 

e cem reais). De outro norte, para o ano de 2021, com a aquisição de mais 02 (dois) 

veículos em janeiro, a frota Municipal a ser segurada é composta atualmente de 33 

(trinta e três) veículos e foi orçada a contratação dos seguros inicialmente no valor 

de R$ 173.124,26 (cento e setenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e 

seis centavos). Se levarmos em consideração neste valor o quantitativo de veículos, 

os novos modelos adquiridos, e os valores dos prêmios que sempre são atualizados 

ano a ano, bem como os serviços que englobam o seguro em si, verificamos uma 

economicidade, em relação ao que fora licitado no ano de 2019, a dar ensejo a 

continuidade da licitação a ser realizada, estando assim, demonstrando que o 

planejamento em questão fora elaborado minuciosamente. Nesse sentido, no 

presente estudo visando a abertura de novo certame licitatório para a contratação de 

seguro houve por parte da secretaria requisitante um maior cuidado no levantamento 

de todos os veículos que compõem a frota Municipal, excluído da lista dos veículos a 

serem segurados aqueles levados a leilão, e incluídos outros veículos adquiridos pelo 

Município de Irupi/ES com recursos próprios ou com verbas estaduais e federais, 

trazendo assim um melhor custo benefício ao Município. Assim sendo demonstrado 

está a viabilidade, pelos levantamentos corporificados neste estudo técnico, da 

referida contratação a ser realizada pela Administração Pública Municipal de Irupi/ES. 

 

1.3. Requisitos que o objeto a ser adquirido deverá atender, incluindo os 

requisitos mínimos de qualidade, acessibilidade para pessoas com 

deficiência e outras condições específicas e sustentabilidade.  

Os serviços a serem prestados pela(s) seguradora(s) contratada(s) ao final do 

certame deverão primar pela qualidade na cobertura dos veículos da frota Municipal, 

com rapidez no atendimento em caso de sinistro e pane nos veículos segurados, 

rapidez no fornecimento de guincho e carro reserva, seguindo sempre os padrões de 

qualidade condizentes com as legislações Pátrias e com o mercado nacional, não 

podendo tais serviços serem de péssima ou má qualidades, ocasionando prejuízo 

ainda maior ao Município de Irupi/ES. Ressalta ainda que a(s) seguradora(s) deverão 

sempre manter uma linha de contato direto com a secretaria solicitante, facilitando 

assim a comunicação da Secretaria Municipal de Interiores e Transporte com a(s) 

seguradora(s) em caso de sinistros e panes. Na presente licitação se aplicam os 

critérios de acessibilidade aos cadeirantes quanto aos carros reservas em caso de 

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1
http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.009.030.htm#Fund741-1


                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI 

                                      Secretaria Municipal de Administração 
 

                               Setor de Licitação 
 
 

                 

 

 

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro – Irupi/ES – CEP 29398-000 

Tel.:(28) 3548-1212 – Fax: (28)3548-1212 – cpl.irupi@gmail.com 
 

140 

sinistro em envolvendo vítimas cadeirantes. Já os critérios de sustentabilidade não se 

aplicam na presente licitação. 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

A contratação de empresa especializada na cobertura de seguro automotivo dos 

veículos que compõem a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município de 

Irupi/ES, em atendimento a Secretaria de Transporte, bem como as demais 

secretarias Municipais. 

 

3. ITENS A SEREM ADQUIRIDOS 

 

ITEM QUANT UNID. PRODUTO 

01 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA: OYF-1774 BAU 

15.000,00 7.890,00 VEÍCULO: RENOVA 

CAMINHÃO BAU FORD GARGO 816 ANO 

2014/2014, 162 CV, 03P, DIESEL, 

CHASSIS: 9BFVEAD54EBS64297. 

02 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRF5D08 

11.480,00 9.690,00 VEÍCULO: RENOVA 

PEUGEOT PAR: AMBULACIA 1.6 CARGO 

FLEX ANO/ MOD 2018/2019 COR: BRANCA, 

CHASSIS: 8AEGCNFN8KG503951. 

03 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

PLACA PPC-376 

VOLKSWAGEN AMAROK PAT SE 4X4 2.0 
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LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

TDI TURBO DIESEL 2014/2014. 

04 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA OYH-6582 

CHEVROLET PRISMA LT 1.4 FLEX 

2017/2018. 

05 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA OYH-6581 

CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX 

2017/2018. 

06 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA MST-6041 

VOLKSBUS 15.190 EOD 4.7 DIESEL 

2010/2011. 

07 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA MST-8620 

FIAT FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX 

2011/2012. 

08 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA PPT-4805 

RENAULT SANDERO 1.6 FLEX  2017/2017. 
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09 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA PPW-6710 

FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 2018/2018. 

10 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRC-0656 

FORD KA 1.5 FLEX 2018/2019. 

11 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRC-0431 

FORD KA 1.5 FLEX 2018/2019. 

12 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA PPW-4297 

FORD KA SEDAN 1.0 FLEX 2018/2018. 

13 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA OYH-6585 

RENAULT MASTER FURGÃO L1H1 DIESEL – 

AMBULANCIA 2018/2019. 

14 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

PLACA OYH-6585 

RENAULT MASTER FURGÃO L1H1 DIESEL – 

AMBULANCIA 2018/2019. 
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E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

15 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA PPQ-5902 

CITROEN AIRCROSS 1.6 FLEX 2016/2017. 

16 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRL2G74 

RENAULT SANDERO 1.6 FLEX 2019/2019. 

17 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRH2A78 

RENAULT SANDERO 1.4 FLEX 2020/2021. 

18 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRH4F56 

CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 FLEX 

2019/2019. 

19 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRI3F62 

RENAULT MASTER L2H2 16P DIESEL 

2018/2019. 

20 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

PLACA QRK7J91 

RENAULT MASTER L2H2 16P DIESEL 
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LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

2019/2019. 

21 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA ODT-7256 

FORD RANGER XL CD DIESEL 2013/2014. 

22 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QRM5H18 

FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 2019/2020. 

23 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H20 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 

24 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0G85 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 

25 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H36 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 
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26 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H06 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 

27 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H25 

VOLKSWAGEN GOL 1.6 FLEX 2020/2021. 

28 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H30 

VOLKSWAGEN GOL 1.6 FLEX 2020/2021. 

29 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H08 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 

30 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA RBA0H14 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 

31 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

PLACA RBAH023 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 2020/2021. 
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E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

32 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

PLACA QEM7C09 

FIAT STRADA HARD WORKING 1.4 CS FLEX 

2019/2020. 

33 01 

ASSISTÊNCIA 24 

HORAS SEM 

LIMITE DE KM PARA 

GUINCHO 

E TAXI AOS 

PASSAGEIROS 

SEM PLACA POR SER O KM 

FIAT TORO ENDURANCE 2.0 DIESEL 0 KM 

2021/2021. 

 

4. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A quantidade total de itens a serem contratados levaram em consideração todos os 

veículos que compõem a frota Municipal, discriminados pelas respectivas placas e 

modelos, sendo cada veículo segurado pelo período de 12 (doze) meses; 

acrescentados de 10% de quantitativo extra para resguardar as demais secretarias 

de possível aumento da quantidade de veículos a serem adquiridos futuramente pela 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES. Todas as quantidades estão previstas na 

requisição de forma clara e cristalina. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Tendo em vista que a referida contratação não se aplica exclusivamente a empresas 

enquadradas como Micro empresa, EPP e demais entes abarcados pela Lei 

Complementar n. 123/06; bem como nas exigências de cota de 25% também 

elencada na referida Lei, qualquer empresa seguradora que se enquadrar nas demais 

exigências do futuro edital poderão participar; estando assim, o certame aberto a 

toda e qualquer empresa seguradora. 
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De outro norte, poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

 Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos; 

 

 Que atendam as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

 Em concordata ou em processo de recuperação judicial desde que faça juntada 

aos autos dos documentos relativos à habilitação econômico-financeira, bem 

como, do Plano de Recuperação devidamente homologado pelo juiz competente, 

comprovando assim que a empresa licitante encontra-se em plena saúde 

financeira e que possui capacidade para executar o contrato sem qualquer risco 

para a Administração Pública Municipal. 

 

É vedada a participação de empresa: 

 

 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

 

 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, Parágrafo 

Único da Lei Federal 8.666/93; 

 

 Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 

 

 Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação empresas cujo sócios 

administradores e/ou único dono tenham algum vínculo direito com a 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES, seja a título de efetivação ou até 

mesmo contratação. 

6. DEFINIR OS ASPECTOS E PADRÕES MÍNIMOS DE ACEITABILIDADE PARA 

A AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS.  

Na presente licitação não se aplicam os critérios aqui elencados em virtude da não 

exigências de amostras dos serviços a serem realizados por parte dos fornecedores. 
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7. LISTAR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA NO RAMO 

DO OBJETO EM RAZÃO DE PREVISÃO NORMATIVA (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 

DE FUNCIONAMENTO).  

Na presente licitação não se aplicam os critérios aqui elencados em virtude da 

inexistência de condições especiais de habilitação dos fornecedores, aplicando ao 

presente certame as exigências normais de habilitação. 

 

8. DEFINIR NECESSIDADE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

OPERACIONAL 

Na presente contratação não haverá a necessidade de solicitação de atestado de 

capacidade técnica-operacional aos fornecedores para que se possa avaliar o 

relacionamento destes com outros órgãos ou instituições (tal exigência assegura 

ainda mais que a contratação seja feita com fornecedores que sejam habilitados para 

fornecer a uma ou mais instituições com a mesma demanda do Município); vez que 

se trata de serviço comum realizado sem complexidade, cuja exigência acarretaria 

certamente cerceamento do caráter competitivo do certame, infringindo assim as 

legislação pertinente as licitações. 

9. LISTAR CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, COMO 

NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, ENTRE OUTRAS 

As condições específicas de habilitação técnica são regras que as empresas deverão 

atender e que podem não se relacionar com legislações, mas com o nível do serviço 

que o setor requisitante solicita. Outras condições comuns de habilitação técnica são 

realizar visita técnica ao local de instalação de um equipamento e ter uma unidade 

da empresa em uma região perto do Município. Declaração de que os serviços serão 

realizados dentro do prazo de validade. A omissão destas informações na proposta 

não implica na desclassificação da mesma, estando o contratado obrigado a fornecer 

os produtos de acordo com tais condições. 

 

Na presente licitação não se aplicam os critérios aqui elencados em virtude da 

inexistência de condições especiais de habilitação técnica por parte dos fornecedores, 
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aplicando ao presente certame as exigências normais de habilitação. 

 

10. DEFINIÇÃO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

Os seguros automotivos terão início imediatamente após a ordem de execução de 

serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Transporte e o prazo dos carros 

reservas é de 15 (quinze) dias em relação ao veículo leves. Em relação aos veículos 

pesados, em havendo sinistro, deverá 01 (um) carro de passeio ser posto à 

disposição do Município em quanto perdurar os efeitos do sinistro, ou enquanto não 

for fornecido veículo novo. 

 

Em relação a assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, deve ser entendida 

como o fornecimento de guincho e carro taxi para o transportes de passageiros. 

 

Em nenhuma hipótese poderão as empresas licitantes que participarem do certame e 

obtiverem êxito no fornecimento dos serviços do seguros se eximirem de fornecer 

guincho quando o sinistro o exigir, ou quando, a critério da Administração Pública 

Municipal de Irupi seja solicitado, sob pena de negando tal serviço (guincho) em 

multa no importe de 10% do valor total da licitação que será aplicada imediatamente 

após a constatação da ausência da tal serviço.  

 

Ao Município é reservado o direito de não aceitar a contratação do seguro automotivo 

que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a desclassificação 

dos mesmos. 

 

A empresa deverá prestar os serviços em qualquer lugar que seja solicitado. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE INÍCIO DA COBERTURA DE SEGURO AUTOMOTIVO 

DA FROTA MUNICIPAL  

As apólices de seguro dos veículos da frota Municipal, assim como os cartões de 

identificação de cada veículo segurado deverão ser entregues no Galpão da Prefeitura 

Municipal de Irupi/ES, em mãos do Secretário Responsável pela pasta, das 7hs às 
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11hs e das 12hs às 16hs. 

 

12. DA NECESSIDADE DE GARANTIAS DE FUNCIONAMENTO (VALIDADE, 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) 

A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto dever ser de no mínimo 12 

(dose) meses, sendo que durante este tempo a contratada se responsabiliza 

integralmente pela cobertura de seguro automotivo e do serviço realizado com 

defeito/podendo a Administração Pública Municipal deixar de efetuar o pagamento 

pelo serviço de cobertura de seguro até a regularização do serviço por parte da 

contratada. É desnecessária a instrução para utilização das cobertura de seguro 

automotivo, mesmo que estes possuam algum grau de deficiência e outras condições 

especiais, se necessário. 

 

13. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

O método para estimativa de preços é o preço de referência das últimas aquisições 

realizadas pelo Município de Irupi/ES, além da cotação de preços realizadas no 

comércio local, mercado nacional ou no Banco de Preços comprovando que os valores 

dos itens estão condizentes com os valores ofertados no mercado nacional de forma 

geral.  

 

14. GERENCIALMENTO DE RISCO 

Não haverá a necessidade de readequar a estrutura física do local que receberá os 

serviços de seguros automotivos.  

 

Foram no presente Estudo Técnico Preliminar analisados todos os fatores de riscos 

ocasionados durante a prestação de serviço das seguradoras junto aos veículos que 

compõem a frota Municipal, tais como demora na prestação do serviço, negativa das 

seguradoras em fornecer guincho, demora no fornecimento de carros reservas e 

demais fatores que certamente podem impactar na eficiência e eficácia da 

Administração Pública Municipal de Irupi/ES. Com base em tal estudo chegou-se à 
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conclusão da necessidade por parte das seguradoras a serem contratadas de uma 

linha direta de comunicação com o Município de Irupi/ES, principalmente com o 

Secretário da Pasta; bem como que as exigências referentes as obrigações das 

contratadas fossem mais rígidas inclusive com a imposição de multa diário/horas pelo 

descumprimento destas ou pelo atraso na prestação dos serviços por conta do 

acontecimento do sinistro e/ou panes nos veículos. 

 

Para um melhor gerenciamento de risco na fase pós licitação fica desde já indicado o 

Sr. Manoel Carlos Filho, servidor público desta municipalidade, lotado na Secretaria 

Municipal de Interior e Transportes desta Prefeitura, para ocupar o cargo de fiscal de 

contrato no presente processo, bem como o Sr. Genilson Correa Pereira, servidor 

pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Interior o 

Transportes para ocupar o cargo de gestor de contrato no presente processo. Ambos 

ficam desde já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este 

Município, devendo agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se 

pautando pela moralidade e transparência em suas ações, devendo sempre que 

ocorrer irregularidades na execução do presente objeto por parte da empresa 

licitante vencedora informar a Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma 

tome as medidas cabíveis para sanar tal irregularidade. 

 

15. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar cooperaram as seguintes 

servidores: MANOEL CARLOS FILHO/Assessor técnico e LEUVIMAR XAVIER PADILHA 

/diretor de departamento. Tais servidores realizaram os levantamentos aqui 

esposados em total supervisão do Secretário Municipal de Interior e Transportes o 

Sr. GENILSON CORREA PEREIRA, sendo a referido secretário responsável 

integralmente por todos os trabalhos realizados e pelos dados coletados. 

 

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Por todo o exposto e diante de todos os dados coletados visível é a viabilidade da 

referida contratação para o Município de Irupi/ES, trazendo maior economicidade, 

melhor eficiência e controle dos gastos públicos, bem como trazendo uma melhor 
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visão do que de fato precisa a Administração Pública Municipal de Irupi/ES contratar 

pelo período de 12 (doze) meses. 

 

______________________________________________________ 

GENILSON CORREIA PEREIRA  

Secretária Municipal de Interior e Transportes 

 
 

______________________________________________________ 

MANOEL CARLOS RABELO 

Assessor de Técnico  
 
 

______________________________________________________ 

LEUVILMAR XAVIER PADILHA   

                              Diretor de Departamento Interior Transportes   
 


