
EDITAL N° 168/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o  Edital  de  Pregão 
Presencial  n°  150/2019,  o  qual  tem por objeto  contratação de  empresa  seguradora  para cobertura  de 
seguro veicular, ALTERANDO o item 11 e a minuta de contrato do Edital, DESIGNANDO nova data para 
realização do certame.

LEIA-SE:

(…)

11 - DO PAGAMENTO:

11.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após entrega da a apólice de cada veículo ou 
do bilhete do seguro, com a devida documentação comprobatória e cartão de identificação da seguradora 
constatando o prazo de vigência do seguro, sem qualquer forma de reajuste, devidamente atestada pela 
Secretaria Municipal de Segurança, Direitos Humanos e Transporte.

11.2 – Para cada pagamento, o fornecedor deverá anexar, os seguintes documentos, com data de validade 
vigente, em cumprimento ao Decreto nº 4257/2017 de 08 de março de 2017:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- Cópia da GFIP (mês anterior);
- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

11.  3   –   O (s) pagamento (s) não será (ão) liberado (s) se houver descumprimento da exigência constante no   
subitem 11.  2   acima.  

(…)
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ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2019

MINUTA DE CONTRATO Nº      /2019
"CONTRATO  QUE FAZEM  DE  UM LADO O 
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ E DE OUTRO  A 
EMPRESA

O  MUNICÍPIO  DE  TRAMANDAÍ,  pessoa  jurídica  de  direito 
público interno, criado pela Lei nº. 5.037, inscrito no CNPJ sob o nº  88771001/0001-80,  neste ato 
representado por seu  Prefeito Municipal  Sr. LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, com poderes que 
lhe   são     conferidos  pelo  art.   106  da  Lei  Orgânica  do  Município,   doravante  denominado 
simplesmente  CONTRATANTE  e a empresa                                                           ,doravante  
denominada simplesmente CONTRATADA.

 Declaram  por este instrumento e na melhor forma  de direito,  ter 
justo e acertado  entre si o  presente  contrato  de prestação de serviços,  mediante as cláusulas e  
condições  a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  contratação  de  empresa 
seguradora para cobertura de seguro veicular, conforme Termo de Referência,  exigências abaixo e 
descrições na Claúsula Terceira deste contrato.

1.   Das Especiaficações / Exigências:

1.1 – Tabela de Veículos a serem segurados:

Item Descrição Placa
01 FIAT/Ducato MC TCA – Ambulância ISJ 7931
02 Peugeot/bOXER Rontan – Ambulância SAMU Iuv 7095
03 MERCEDES BENZ/Sprinter – Ambulância IVT 8106
04 PEUGEOT/Boxer HDI – Ambulância ITE 8244
05 CITROEN/Jumper Tontan – Ambulância SAMU IWT 9424

06  FIAT/Doblô Cargo 1.8 – Ambulância IRL 2409

07 RENAULT – Master Gurgão – Ambulância IZD 3A34

08 YAMAHA/Kander XTZ250 – Ambulância IQM 8927

09 MERCEDES BENZ/Sprinter – Ambulância SAMU IZK 7g22

1.2 – O seguro veicular deverá ter vigência de 01 (um) ano a contar da emissão da data da apólice.

1.3  – O  plano  de  cobertura  deverá  ser  Plano  Completo,  com  serviço  de  chaveiro,  serviço  de 
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substituição  de  pneu furado,  serviços  de  transporte  ou  reboque  do  serviço  segurado,  em caso  de 
acidente com limite de até 300km, pane mecânica ou elétrica, com limite mínimo de 300km (local do 
sinistro até o destino), serviço de transporte da pessoa segurada por  imobilização do veículo segurado, 
serviços de transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo, serviço de transporte de 
retorno ao domicílio.

Parágrafo  1º: A  servidora  á  responsável  pela  fiscalização  deste 
contrato será Mônica Sissi Groff, conforme Portaria n° /2019, 
datada de /2019.

Parágrafo  2º: Faz  parte  integrante   deste   contrato  o  Processo 
Licitatório  nº   /2019,  na modalidade de Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal

O  presente  contrato tem origem  em  licitação,  na modalidade  de 
Pregão e se fundamenta na  Lei  Federal  nº.  10.520/02 e nos Decretos Municipais nº 2.740/2004 e n°  
3.159/2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93,  com  suas alterações posteriores -  
Processo Administrativo n° 12340/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Forma de Pagamento

O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  o  valor   abaixo 
discriminado:

Item Descrição do Serviço Quant/Un Valor Un

01

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO: FIAT / DUCATO MC TCA - AMBULÂNCIA Placa:ISJ 
7931
SEGURADORA:

01 serviço R$

02

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO: PEUGEOT / BOXER RONTAN - SAMU
Placa: IUV 7095
SEGURADORA:

01 serviço R$

03

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO:  MERCEDES  BENZ  /  SPRINTER  –  AMBULÂNCIA 
Placa: IVT 8106
SEGURADORA:

01 serviço R$

04

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO: PEUGEOT / BOXER HDI – AMBULÂNCIA Placa: ITW 
8244
SEGURADORA:

01 serviço R$

05

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO:  CITROEN  /  JUMPER  RONTAN  -  AMBULÂNCIA 
SAMU Placa: IWT 9424
SEGURADORA:

01 serviço R$

06

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO: FIAT /  DOBLÊ CARGO 1.8 -  AMBULÂNCIA SAMU 
PLACA: IRL 2409
SEGURADORA:

01 serviço R$

07

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO:  RENAULT  -  MASTER  FURGÃO  –  AMBULÂNCIA 
PLACA: IZD3A34
SEGURADORA:

01 serviço R$

08

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  S
RESUMO: YAMAHA / KANDER XTZ250 - AMBULÂNCIA SAMU 
PLACA: IQM 8927
SEGURADORA:

01 serviço R$
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09

SEGURO  COMPREENSIVO  TOTAL  -  
RESUMO:    FURGÃO    SPRINTER   MERCEDES    BENZ, 
AMBULÂNCIA   PADRÃO SAMU Placa: IZK 7G22
SEGURADORA:

01 serviço R$

VALOR TOTAL COTADO: R$

DO PAGAMENTO:
1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após entrega da a apólice de cada veículo ou 
do  bilhete  do  seguro,  com  a  devida  documentação  comprobatória  e  cartão  de  identificação  da 
seguradora constatando o prazo de vigência do seguro, sem qualquer forma de reajuste,  devidamente 
atestada pela Secretaria Municipal de Segurança, Direitos Humanos e Transporte.

2 – Para cada pagamento, o fornecedor deverá anexar os seguintes documentos, com data de validade  
vigente, em cumprimento ao Secreto nº 4257/2017, de 08 de março de 2017.

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- Cópia da GFIP (mês anterior);
- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

3 – O(s) pagamento(s) não será(ão) liberado(s) se houver descumprimento da exigência constante no 
item nº 2 acima.

CLÁUSULA QUARTA: Da Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro

O presente contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração  
para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
inicial do contrato, conforme possibilita o art. 65, II, d) da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA:  Do Prazo

  O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses, com início a partir da 
data  da  apólice,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivo  períodos  até  o   prazo  máximo  
permitido por Lei.

CLÁUSULA SEXTA: Da Dotação Orçamentária

As   despesas  decorrentes  do  presente   contrato correrão por conta 
das Dotações Orçamentárias: 
11 – Secretaria Municipal da Saúde
110110.303.0107.2144 – Manutenção do Convênio SAMU - SALVAR
3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (5211-6)

110110.302.0107.2025 – Manutenção da Frota de veículos
3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (948-2)

CLÁUSULA SETIMA:  Da Fiscalização

O  CONTRATANTE   exercerá   ampla   fiscalização  nos  serviços 
fornecidos  pela  CONTRATADA,  o  que,  em hipótese  alguma  a   eximirá   da   responsabilidade 
exclusiva pelos danos  que causar  a terceiros, seja por ato de dirigente, preposto ou empregado seu.

CLÁUSULA OITAVA:  Das Penalidades

Pela inexecução total ou parcial do contrato, aplicar-se-ão as sanções 
de que trata o art. 87, inciso I a IV, da Lei 8.666/93.
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1 - A recusa pelo fornecedor em prestar o(s) serviço(s) adjudicado(s) acarretará a multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total da proposta.

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a prestação do(s) serviço(s), acarretará a multa de 0,5  
(meio por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total  
que lhe foi adjudicado.

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

4 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das sanções de  
que tratam os artigos 78 e 87 (no que não conflitar  com as disposições da Lei 10.520/02) da Lei 
8.666/93, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União,  
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

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

5 -  Na aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará,  motivadamente,  a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar  
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei  
nº 8.666/93.

6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA:  Da Rescisão (art. 79 da Lei 8.666/93 e alterações da Lei 8.883/94). 

1 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida  a termo  no  processo da licitação,  desde que haja  
conveniência para  a  administração.
2 - Determinada  por ato unilateral e escrito da Administração, nos  casos enumerados nos incisos I a  
XII e XVII do  artigo 78.
3 - Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA:   Dos Privilégios do Município

A CONTRATADA reconhece que o CONTRATANTE  compareceu 
nesse negócio como agente de interesse público, motivo por que  admite que quaisquer dúvidas na  
interpretação deste contrato sejam dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Casos Omissos

Os  casos  omissos  no presente  instrumento  serão  resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93, arts.  54 e seguintes, com as alterações da Lei nº. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Condições de Habilitação

A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a presente contratação.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Casos Omissos

Os  casos  omissos  no  presente  instrumento  serão resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93,  arts. 54 e seguintes, com alterações da Lei no. 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do Foro 
 

As  partes contratantes elegem o foro da Comarca   de  Tramandaí,  
para  a composição de qualquer lide  resultante  deste contrato,  renunciando a qualquer outro por mais  
privilegiado  que possa ser.

E,  por  estarem assim acordados  e  contratados,  assinam o  presente 
instrumento em 06 (seis) vias  de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias.

Tramandaí, 

LUIZ CARLOS GAUTO DA
Prefeito Municipal

Contratada 

Fiscal do contrato: ________________________
Mônica Sissi Groff

Testemunhas:

…....................

…....................

EMR

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao 
item nº 15.1 do Edital: até as 19h do dia 02/09/2019 e agenda-se o certame para o dia 05/09/2019 às 
13h30min.

Permanecem inalteradas as demais disposições dos Editais de Pregão Presencial nº 150/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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