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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 
 

 

Municíp io de Não-Me-Toque 
Secretar ia Municipal  de  Administração 
Edital  de Pregão Presencia l nº 61/2014 
Tipo de julgamento:  menor preço global  
 

Edital de pregão para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de seguro. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, torna públi-

co, para o conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 16 do mês de Junho do 

ano de 2014, na sala de reuniões da Secretaria de Administração, localizada na  Av. Alto Jacui, 

n.º 840 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 21.262 , com a 

finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de em-

presa para a prestação de serviços descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos 

da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de abril de 

2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de contratação de seguro 

de veículos, conforme segue: 

Item 01 – IKD 9228 Item 12 – IOK 3136 Item 23 – ITH 9006 

Item 02 – IFR 4786 Item 13 – ITY 3620 Item 24 – IJP 9877 

Item 03 – IFR 5060 Item 14 – IRN 5067 Item 25 – ILB 7427 

Item 04 – IFT 0444 Item 15 – IRN 1623 Item 26 – IUM 3439 

Item 05 – IUR 5920 Item 16 – ILZ 7671 Item 27 – IFR 4794 

Item 06 – ILB 5350 Item 17 – IKF 5816 Item 28 – IFR 4956 

Item 07 – ILM 6234 Item 18 – IMU 0643 Item 29 – IOE 9392 

Item 08 – IUA 2581 Item 19 – IRM 9016 Item 30 – IKB 9192 
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Item 09 – IOG 1182 Item 20 – ITY 3810 Item 31 – INE 8288 

Item 10 – IOG 1197 Item 21 – ITY 3810 Item 32 – IRK 4644 

Item 11 – IOK 3154 Item 22 – IJQ 3858  

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se 

sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2014 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório deverá ser apresen-

tado em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servi-

dor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devida-

mente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 

interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 

fora dos envelopes. 
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3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

 a.1) cópia (autenticada) do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em es-

pecial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pro-

curação, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, compro-

vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompa-

nhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma in-

valida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Comple-

mentar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, 
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deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada 

por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 

7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 

que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, fir-

mada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os en-

velopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lan-

ces verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apre-

sentada em folhas seqüencialmente rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo represen-

tante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 

deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) proposta financeira, mencionando o preço por item (no caso por veículo), o valor da 

apólice e o valor global dos serviços objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos to-

dos os custos com mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 

empreendimento, etc); 

Observação 1: Para elaboração da proposta deverão ser consideradas as apólices 39159 da 

GENTE SEGURADORA. 
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Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço glo-

bal até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se hou-

ver, também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da 

vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, po-

derão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, ver-

bais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteri-

ores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 

a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitan-

te, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 20 s (vinte segundos) para apresentar nova pro-

posta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro nego-

ciar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as lici-

tantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apre-

sentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a 

com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será decla-

rada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mer-

cado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 05; 

e) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferên-

cia de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superio-

res em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da pro-

posta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova pro-

posta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou coopera-

tivas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresenta-

ção de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigên-

cias do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou co-

operativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos inter-

postos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Mu-

nicípio, conforme subitem 13.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para con-

tinuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes documentos: 

7.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, con-

forme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (declaração de menores em anexo neste edital). 

 

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (cópia autenticada), devidamente 

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

panhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município - ALVARÁ.  

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Fe-

deral do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

 e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

 f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 g) Certidão nacional de débitos trabalhistas: Lei n.º 12.440 

 h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 

 i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário 

servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, quando for o caso. 

 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa.                 
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Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pes-

soa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do 

documento; 

 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, 

previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a partir da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e du-

rante o transcurso do respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 

já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno por-

te e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma res-

trição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2 implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades pre-

vistas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 
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8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, as-

sim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora 

e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará 

na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o regis-

tro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, pro-

porcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 

do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recor-

rido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que 

houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convoca-

rá a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital. 
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10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 Os serviços serão iniciados a partir de 20/06/2014 e estarão vigentes por um ano. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado à vista. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

12.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadim-

plência contratual. 

 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2014/617 
09.13.12.367.0089.2065 – Manutenção do Transporte Educação Especial 
0020 – MDE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/168 
07.11.04.123.0011.2027 – manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/1176 
13.25.16.122.0011.2123 – Manutenção da Secretaria de Habitação 
0001 – LIVRE 
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3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/1263 
14.27.20.601.0150.2131 – Manutenção da Patrulha Agrícola 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/583 
09.13.12.365.0089.2059 – manutenção do Transporte Escolar – Creches 
0020 – MDE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/474 
09.13.12.361.0089.2050 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental 
0020 – MDE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/980 
12.21.08.122.0040.2098 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
 
2014/995 
12.21.08.122.0040.2099 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/1224 
14.27.04.122.0011.2126 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/229 
08.12.15.452.0112.2034 – Manutenção da Iluminação Pública 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/370 
09.13.12.122.0080.2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
0020 – MDE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/335 
08.12.26.782.0221.2038 – Manutenção das Estradas Vicinais 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
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2014/731 
10.16.10.122.0060.2075 – Manutenção da Secretaria de Saúde 
0040 – ASPS 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/901 
11.18.04.122.0011.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
 
2014/245 
08.12.04.122.0011.2031 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Saneamento 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/1303 
14.28.18.541.0140.2137 – Manutenção do Fundo – FUMMA 
1052 – FUMMA 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 
2014/273 
08.12.15.451.0110.2032 – Manutenção das Vias Urbanas 
0001 – LIVRE 
3.3.9.0.39.69.00.00.00 – Seguros em Geral – Pessoa Jurídica 
 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

14.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei”, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 14.2 – O interessado em apresentar impugnação ao presente edital deverá observar os seguintes 

procedimentos: 

14.2.1 – A impugnação deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter assinatura 

do impugnante em via original; 

14.2.2 – A impugnação será recebida no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto 

Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

14.2.3 – A impugnação poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o endereço 

edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser digitali-

zado e encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso e re-

http://www.naometoquers.com.br/
mailto:edital.impugnacao@naometoquers.com.br


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

14 
 

gistrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. O impugnante receberá mensagem eletrônica 

com a confirmação do recebimento e número de registro do protocolo. 

14.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens 

anteriores. 

14.3 – Em caso de procedência da impugnação, se for o caso, será marcada nova data para a 

realização do certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: www.naometoquers.com.br, 

e no jornal local.  

14.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditó-

rio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação 

vigente.  

14.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitató-

rio, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 

da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras e Licita-

ções. 

15.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

15.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c, d, e, f, 

g, h e i serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 

conferido pela Administração. 

15.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Admi-

nistração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial 

contratado. 
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15.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Fe-

deral nº 8.666-93). 

15.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privile-

giado que seja.  

                                Não-Me-Toque, 26 de Maio de 2014.   

                   

 

 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

Pregaoseguroveiculos2014.dl.doc 
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL 61/2014 

 
ÍTEM DADOS DO VEÍCULO DADOS RISCO COBERTURAS FRANQUIA PRÊMIO 

01 
Adm. 

GOL 1000 MI 4P 
ANO/MOD: 2001/2001 
PLACA: IKD-9228 
CHASSIS: 
9BYCA05X71P119341 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE SE-
GURADORA 
APÓLICE: 
0039159 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
USO: COMERCIAL 
 
 

PERDA PARCIAL: 
100% 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP 20.000,00 
ASSIST: 24H  

R$ 
2.400,00 

 

02 
Obras 
 

FORD F4000 
ANO/MOD: 1979/1979 
PLACA: IFR- 4786 
CHASSIS: 
LA7GXD43356 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
  
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 

PERDA PARCIAL: 
RCF 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP: 20.000,00 
ASSIST: 24H 

***  

03 
Obras 
 

FORD F2000 2P 
ANO/MOD: 1984/1984 
PLACA: IFR-5060 
CHASSIS: 
LA7PPDP69152 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
 APÓLICE: 
39159 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 

PERDA PARCIAL: 
RCF 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP: 20.000,00 
ASSIST: 24H 

***  

04 
Obras 
 

M BENZ L-1113 2P 
ANO/MOD: 1992/1992 
PLACA: IFT-0444 
CHASSIS: 
34414112277136 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE SE-
GURADORA 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 

PERDA PARCIAL: 
RCF 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP: 20.000,00 
ASSIST: 24H 

***  

05 
Meio 
ambien-
te 

FORD FIESTA 1.6 16V 
FLEX 
ANO/MOD: 2013/2014 
PLACA: IUR-5920 
CHASSIS: 
9BFZF55P5E8039870 
 

BÔNUS: 00 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 
 

PERDA PARCIAL: 
100% 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP: 20.000,00 
ASSIST: 24H  

2.500,00  
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06 
Obras 

VW 23-210 6X2 
3EIXOS 2P DIESEL 
ANO/MOD: 2003/2003 
PLACA: ILB-5350 
CHASSIS: 
9BY1K82703R302706 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE SE-
GURADORA 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 

PERDA PARCIAL: 
RCF 
DMT: R$ 
100.000,00 
DCT: R$ 
100.000,00 
APP: 20.000,00 
ASSIST: 24H 

***  

07 
Obras 

FD CARGO 1722/1722 
E TURBO 2P 
ANO/MOD: 2003/2003 
PLACA: ILM-6234 
CHASSIS: 
9BFYTNFT93BB26903 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 
 

Perda parcial: 
RCF 
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

08 
Saúde 

FT DUCATO MINIBUS 
2.3T.ALTO ME DIESEL 
ANO/MOD: 2012/2013  
DIESEL 
PLACA: IUA-2581 
CHASSIS: 
93W245H34D2108525 
CAPACIDADE: 7 LU-
GARES 

BÔNUS: 00 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: AM-
BULANCIA 
 
 

Perda parcial: 
100% 
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

5.121,00  

09 
Obras 

FD CARGO 2422/2422 
E 3EIXOS 2P DIESEL 
ANO/MOD: 2007/2007 
PLACA: IOG-1182 
CHASSIS: 
9BFYCEHV97BB00564 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 
 

Perda parcial: 
RCF 
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

10 
Obras 

FD CARGO 2422/2422 
E 3EIXOS 2P DIESEL 
ANO/MOD: 2007/2007 
PLACA: IOG-1197 
CHASSIS: 
9BFYCEHV07BB00565 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 
 

Perda parcial: 
RCF 
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

11 
Assist. 
Social 

FT UNO MILLE FIRE 
8V 2P ANO/MOD: 
2007/2008 
PLACA: IOK-3154 
CHASSIS: 
9BD15822786048475 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 

Perda parcial:  
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 

2.300,00  
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 COMERCIAL 
 

Assistência 24h 

12 
Desenv. 

FT UNO MILLE FIRE 
8V 2P ANO/MOD: 
2007/2008 
PLACA: IOK-3136 
CHASSIS: 
9BD15822786063787 
 

BÔNUS: 02 
REN. GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO RISCO: 
NMT 
UTILIZAÇÃO: 
COMERCIAL 
 

Perda parcial: 
IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.300,00  

13 
Educa-
ção 

IV CITY CLASS 70C17 
ANO/MOD: 2012/2013 
PLACA: ITY-3620 
CHASSIS:  
93ZL68C01D8446029 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: PARTICU-
LAR 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

6.800,00  

14 
Saúde 

FT PALIO 1.0 ECON-
OMY FIRE FLEX 8V 
4P 
ANO/MOD: 2010/2011 
PLACA: IRN-5067 
CHASSIS: 
9BD17154LB5721134 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 
 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

1.999,00  

15 
Sec. 
educa-
ção 

FD FIESTA 1.0 8V 
FLEX 5P ANO/MOD: 
2010/2011 
PLACA: IRN-1623 
CHASSIS:  
9BFZF55A8B8161033 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 
 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.500,00  

16 
Saúde 

FT PALIO 1.0 FIRE 
FLEX 4P 
ANO/MOD: 2004/2004 
PLACA: ILZ-7671 
CHASSIS: 
9BD17146742467519 
 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

1.999,00  

17 
Assist. 
Social 
cons. 
Tutelar 

FT PALIO ELX 1.6 4p 
ANO/MOD: 2001/2001 
PLACA: IKF-5816 
CHASSIS: 
9BD17143812125839 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

1.999,00  

18 
Obras 

FT PALIO 1.0 FIRE 
FLEX 2P ANO/MOD: 
2005/2006 
PLACA: IMU-0643 
CHASSIS: 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 

1.999,00  
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9BD17146B26287651 Assistência 24h 

19 
Meio 
ambien-
te 

FT PALIO CELEBRA-
TION 1.0 FIRE FLEX 
8V 2P 
ANO/MOD: 2010/2011 
PLACA: IRM-9016 
CHASSIS: 
9BD17164LB5714484 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

1.999,00  

20 
Educa-
ção 

MR VOLARE ESCO-
LARBUS/LOTAÇÃO V8 
DIESEL 
ANO/MOD: 2012/2013 
PLACA: ITY-3675 
CHASSIS: 
93PB58M1MDC045249 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

23.000,00  

21 
Educa-
ção 

IV CITY CLASS 70C17 
ANO/MOD: 2012/2013 
PLACA: ITY-3810 
CHASSIS: 
93ZL68C01D8445509 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

6.800,00  

22 
Sec. fi-
nanças 

VW KOMBI ESCOLAR 
1.6 MPI ANO/MOD: 
2000/2000 
PLACA: IJQ-3858 
CHASSIS: 
9BFXEB2B2DBS15146 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

23 
Obras 

FD CARGO 1519 E 
TURBO 2P DIESEL E5 
ANO/MOD: 2012/2013 
PLACA: ITH-9006 
CHASSIS: 
9BFXEB2B2DBS15146 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

24 
Adm. 

FD FIESTA GL 1.0 5P 
ANO/MOD: 2000/2000 
PLACA: IJP-9877 
CHASSIS: 
9BFBSZFHAYD335543 
 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% Fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.500,00  

25 
Saúde 

FD ESCORT SW GL 
1.6 MPI 
ANO/MOD: 2002/2003 
PLACA: ILB-7427 
CHASSIS: 
8AFZZZEFF3J288179 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% Fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.300,00  

26 
Saúde 

FT UNO ECONOMY 
1.4 EVO FIRE FLEX 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 

2.370,00  
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8V 4P 
ANO/MOD:  
PLACA:  IUM-3439 
CHASSIS: 
9BD195173E0487163 
 

APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

27 
Obras 

L-1113 
ANO/MOD: 1975/1975 
PLACA: IFR-4794 
CHASSIS: 
34500312304384 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

28 
Obras 

L-1113 
ANO/MOD: 1975/1975 
PLACA: IFR-4956 
CHASSIS: 
34404112261034 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

29 
Obras 

AE 8500 TURBO CD 
3P DIESEL 
ANO/MOD:  2007/2007 
PLACA: IOE-9392 
CHASSIS: 
9BYZ2763S7C001499 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

30 
Cadas-
tro e 
fiscali-
zação 

FT UNO MILLE FIRE 
8V 2P ANO/MOD: 
2001/2002 
PLACA: IKB-9192 
CHASSIS: 
9BD15802524280975 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.300,00  

31 
Saúde 

GM MERIVA JOY 1.8 
MPFI 8V FLEX 
ANO/MOD: 2006/2007 
PLACA: INE-8288 
CHASSIS: 
9BGXL75607C110694 

BÔNUS: 00 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
100% fipe 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

2.890,00  

32 
Educa-
ção 

MR VOLARE ESCO-
LARBUS/LOTACAO V8 
DIESEL 
ANO/MOD: 2010/2010 
PLACA: IRK-4644 
CHASSIS: 
93PB42G3PAC034097 

BÔNUS: 02 
REN.GENTE 
APÓLICE: 
REGIÃO: NMT 
USO: COMERCIAL 

IND. INTEGRAL: 
RCF 
DM:100.000,00 
DC: 100.000,00 
APP: 20.000,00 
Assistência 24h 

***  

TOTAL  
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2014 

 

_____________________, empresa brasileira, estabelecida na Rua ____________nº 

___, bairro _____________, na cidade de _________________/RS, inscrita no CNPJ 

nº___________________, neste ato, representada pelo (a) SR 

(A)__________________inscrito(a) CPF_______________, RG______________, vem 

declarar para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ____/2014, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 

_______________, ____de _________de 2014 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Responsável 



 1 

 
 
 

ANEXO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL _____/____ 
                        

 
 

DECLARAÇÃO 
 
                                                            
________________________________inscrito no CNPJ n.º 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ______________________e do CPF n.º 
_______________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 
 
 
RESSALVA: (     ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. 
 
 

                                 
_______________________,____de____________de 2014 

 
                                                                            

__________________ 
                                                                  (representante legal) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 

                                                                                                          


