PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO
AV ANTONIO MENEGATTI, 845
FONE 54-3613 5160

Edital de Licitação
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0003/15

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 20/02/2015
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 12/03/2015
HORARIO......................: 08:30

Fornecedor.:
Endereço...:
CGCMF......:
CGCICM.....:
Cidade.....:

Fone..:
Estado:

CEP:

OBJETIVO: Aquisição de seguros para veículos da frota municipal, Secretaria
da Educação.
ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO
01- Local da Entrega das Propostas.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

02- Local de Entrega do Objeto Licitado:

PREFEITURA MUNICIPAL

03- Prazo de Entrega das Propostas.....:

ATÉ AS 08:30 HORAS DO DIA 12/03/2015

04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado:

UM ANO A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA 28 - 03 - 2015

05- Condições de Pagamento.............:

EM PARCELA ÚNICA

06- Validade da Proposta...............:

30 Dias

07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta que lhe seja mais
vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores,
assim como de recusar , total ou parcialmente, o conteudo da proposta , nos termos da
Lei 8.666/93,
e suas alterações.
08-Não serão aceitas as propostas que nao atenderem as condições gerais deste convite,
bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.
09-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados e endereçados
ao Município de Centenário, ao setor de licitações, e descriminado "Documentação" e
"Proposta".
10 - O envelope da documentação deverá constar, no mínimo, as certidões negativas, em
vigor, do INSS, do FGTS e de Tributos Municipais, Certidão Negativa Trabalhista.
11 - Comprovante de Inscrição junto a Receita Federal do Brasil (CNPJ)
12 - Copia dos Estatutos, Contrato Social e/ou Ato Constitutivo em vigor.
13 - A seguradora não poderá exigir perfil do motorista que irá deslocar o veículo.
14 - Os seguros terão seus prazos de validade de um ano, a contar da data de início da
vigência indicado no anexo deste edital, como sendo 28/03/2015 para todos os veículos
indicados no Anexo I. O prazo de vigência poderá ser alterado caso, por algum motivo
este certame não esteja concluído até a referida data. Nesta situação o prazo de
início de vigência passará a ser o primeiro dia útil seguinte ao da homologação.
15 - As coberturas devem ser aquelas indicadas no anexo deste edital.
16 - Será desclassificada a licitante que apresentar qualquer cobertura com valor
inferior as das coberturas mínimas indicadas neste edital.
17 - Os preços deverão ser preferencialmente cotados no formulário próprio que faz
parte do processo licitatório fornecido pelo Município (Anexo I).
18 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de modo que será considerado
vencedor o licitante que indicar o menor preço a ser pago no total dos veículos
(frota) segurados, constantes no Anexo I deste certame. Contudo os licitantes na
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proposta deverão indicar o valor do seguro (prêmio) para cada veículo e o total de
todos os veículos indicados.
19 - Será considerado vencedor o licitante que apresentar o menor valor do prêmio
líquido a ser pago para a totalidade dos veículos objeto deste certame.
20 - Não serão considerados para o julgamento as coberturas com valores inferiores e
sim, exclusivamente o prêmio líquido a ser pago.
21 - O licitante juntamente com a proposta, deverá apresentar uma planilha fornecida
pela seguradora, indicando os custos da proposta.
22 - O pagamento do prêmio será efetuado pelo Município ao licitante vencedor em uma
única parcela na apresentação da guia do pagamento respectivo.
23 - Os seguros terão vigência de um ano a contar da data de início indicada no anexo
deste edital, contudo uma vez conhecido o licitante vencedor o mesmo deverá
providenciar com maior brevidade possível a elaboração da apólice respectiva a fim de
ser utilizada pelo Município junto ao órgão Estadual de Trânsito para a renovação do
Recefitur.
24 - Com corretor responsável que atenda a demanda da apólice.
25 - Com no mínimo 100 km de guincho.
26 - Os seguros terão vigência de um ano a contar da data de início indicada no item
14 deste edital, contudo uma vez conhecido o licitante vencedor o mesmo deverá
providenciar com maior brevidade possível a elaboração da apólice respectiva a fim de
ser utilizada pelo Município junto aos setores necessários. Após o vencimento da
apólice(12 meses), poderá ser prorrogado por mais períodos e os valores serão
corrigidos pelo índice do IGPM/FGV.
27 - Caso houver a aquisição de novos veículos, poderão se incluídos na licitação até
o limite de 25%.
28 - Caso houver empate o sorteio será realizado no momento posterior a abertura das
propostas.

Item

Qtdade

Unid. Especificação

Valor Unit. Vlr. Total

OBJETO:Aquisição de seguros para veículos da frota municipal, Secretaria da Educação.
001

1

UN

Aquisição de Seguros para veículos da frota
municipal, Secretaria da Educação e Cultura.

VALOR TOTAL:__________________________________
Observações do Proponente:

Autorização: WILSON CARLOS LUKASZEWSKI
PREFEITO MUNICIPAL
CENTENARIO , em 20 de Fevereiro de 2015

Assinatura e Carimbo
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade.: Convite
Numero.....: 0003/15
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 20/02/2015
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 12/03/2015
HORARIO......................: 08:30
Recebemos cópia do processo licitatório conforme
especificações acima,
bem como estamos cientes das condições gerais impressas na mesma e as demais normas
que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Carimbo:
Empresa:
Endereço:
Municipio:
Nome:
Data Recebimento: ____/____/_______
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