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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.
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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE
PREGÃO
I NOB STANT E A P LEN A VI AB I LI D ADE D E AUT O AP L I C AÇ ÃO DO DI SP OST O NO ART.
D A L E I FE D E R A L Nº 1 0 .5 2 0 , DE 1 7 DE J U LH O DE 2 0 0 2 2 , A P RE FE IT UR A MU NI CI PAL
B OI T U VA, AT R AV É S D E SE U( U A) P RE G OE I R O( A) , VÊ M T RAZ E R AO C ON HE CI ME NT O
Q UE M I NT E R E S S AR P OSS A, QUE N ÃO HE S I TAR Á E M DE CI DI R P EN AL I Z AR
P RE G OANT E S QUE DE SC U MP R AM O PACT U AD O NE ST E E D I TAL D E C ON VO C AÇ ÃO .

7º1
DE
DE
OS

C OM O D E P R AXE , NO C AS O DE I NOB SE RV ÂN C I A D AS RE GR A S L E G AI S, A P RE F E IT UR A
D E B OI T U VA SE P R ONU N CI AR Á CO M CL ARE Z A E P RE CI S ÃO N O S ENT I D O D E AP LI C AR
M U LTAS, S U SP END E R e I MP E D I R E MP R E S AS D E PART I CI PARE M DE CE RTAM E S
L I CI TAT ÓR I O S.
D E S SE M OD O, TAMB É M C UMP R E I NF O RM AR
QU E A I NOB SE RV ÂN CI A D AS
F O RM AL I D AD E S
E DI TAL Í C I A S
AC AR R E TAR Á
NA
AP L I C AÇ ÃO
DAS
S AN Ç ÕE S
AP LI C ÁVE I S À E SP É CI E A T ODOS QUE D E A L GU M MOD O C ON C O RR AM PAR A O
D E S C UMP R I M ENT O D E S S AS N OR M AS LE G AI S, SEN DO - L HE S I M P UTAD A D I R E TAME NT E A
R E SP ON S AB I L I D AD E AD MI N I ST R AT I VA, C I VI L E CR I M I N AL , SE M P R EJ UÍ ZO D AS DE M AI S
C OM I N AÇ ÕE S C AB Í VE I S , N A C O NF O RMI D AD E C OM O Q UE P RE C E I T U A A LE GI S L AÇ ÃO
E M VI G O R.
S END O AS SI M, S O LI CI TAMO S QU E O S P RE GO ANT E S I NT E RE S S AD O S AP RE SE NT E M SU AS
P ROP O STAS E L AN C E S D E FO RM A C ON S CI E NT E , C O M A C E RT E Z A DE QUE P ODE R ÃO
E NT RE G AR O OB J E T O D A FO RM A C OM O FOI P E DI D O NO E DI TA L E D ENT RO D OS
P R AZ O S , P R E Ç OS E PAD RÕ E S D E QU AL I D ADE E X I GI DO S.
VALE L E MB R AR AI ND A QUE O S P E DI D OS DE R E C OMP O SI Ç ÃO O U RE AL I N H AME NT O D E
P RE Ç OS S ÃO E X CE ÇÕ E S À R E G R A, AP LI C ÁV E I S E X C L US I VAM E NT E E M SI T UAÇ Õ E S
E XC E P C I ON AL Í S SI M AS, E S OM ENT E SE R ÃO D E FE RI DO S SE E ST I VE R E M E M T OTA L
C ON S O NÂN C I A C OM A L E I .
R AT I FI C AM OS, P OI S, A CO ND I Ç ÃO OB RI G AT Ó RI A E I NDI SPE N S ÁVE L DE QUE AS
P ROP O STAS S EJ AM E FE T I VAD AS DE FO RM A SÉ RI A, CO N SCI EN T E , F I R ME , C ON C RE TA E
E XE Q ÜÍ V E L , VI S AN D O E VI TAR T RAN ST O R NO S D E M AI O R M ONTA, TANT O PAR A A
AD M I NI ST R AÇ ÃO P ÚB LI C A CO MO PAR A OS P RE GO ANT E S E M GE R A L.

Edson José Marcusso
Prefeito Municipal

1

- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
d o c u m e n t a çã o f a l s a e x i g i d a p a r a o c e r t a m e , e n s e j a r o r e t a r d a m e n t o d a e x e c u ç ã o d e s e u o b j e t o , n ã o m a n t i v e r a p r o p o s t a ,
f a l h a r o u f r a u d a r n a e x e c u çã o d o c o n t r a t o , co m p o r t a r - s e d e m o d o i n i d ô n e o o u c o m e t e r f r a u d e f i s c a l , f i c a r á i m p e d i d o d e
l i cita r e contra tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Muni cíp ios e, será descrede nciado no Sicaf, ou no s si stema s de
cadastramento de fornecedores a qu e se refere o in ciso XIV do art. 4º desta Le i, pelo p ra zo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das mu ltas prevista s em edital e no contrato e das demais cominaçõe s legais.
2

- Insti tu i, no âmbi to da Un ião , Estados, Di stri to Fede ral e Muni cíp ios, no s te rmo s do a rt. 37 , inci so XXI, da Consti tui ção
F e d e r a l , m o d a l i d a d e d e l i c i t a ç ã o d e n o m i n a d a p r e g ã o , p a r a a q u i s i çã o d e b e n s e s e r v i ç o s c o m u n s , e d á o u t r a s p r o v i d ê n c i a s .
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EDITAL Nº 35/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016
1 - PREÂMBULO
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA torna público para conhecimento dos
interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, o Lei Municipal nº 2.139/2011, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e
suas alterações, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e
nº 2 - “HABILITAÇÃO” serão recebidos na sede da Prefeitura Municipal de Boituva/SP até às
09h00 do dia 31 de março de 2016. A sessão pública se dará a seguir, na Sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Boituva, situada na Av. Tancredo Neves , nº01, no mesmo dia
às 09h05, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
V - MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);
VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP;
VII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;
VIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO;
IX - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA.
2 - DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta de preços mais vantajosa para
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, conforme especificações e quantidades estimadas
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
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3 - DOS PREÇOS
3.1 - Estima-se o VALOR GLOBAL MÁXIMO desta licitação em R$ 612.432,14(Seiscentos e
doze mil quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), com base nos parâmetros
dispostos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento
estabelecidos neste ato convocatório.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A despesa correrá pelos seguintes Códigos de Despesas do orçamento da Prefeitura Municipal
de Boituva/SP:
Unid. Executora: 04.10.01. Gab. Sec.Mun. Ad. Coo. Governamental 030
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 4014 – Manutenção dos serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Executora: 02.10.01. Chefia do Gabinete do Prefeito 010
Função: 02 – Chefia de Gabinete
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 4014 – Manutenção dos serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Executora: 03.10.01 Gabinete do Secretário M. Ass. Jurídicos 19
Função: 03 – Sec. Mun. A. Jurídicos
Sub-função: 061 – Ação Juridica
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Executora: 05.10.01 – Gabinete Sec. Mun. Finanças 042
Função: 04 – Administração
Sub-função: 123 – Administração Financeira
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
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Unid. Executora: 06.10.01 – Gabinete Sec. Mun. Planejamento Urbano 053
Função: 04 – Administração
Sub-função: 121 – Planejamento e orçamento
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 07.10.01 – Gabinete sec. Mun. Des. Econômico 062
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 08.10.02. – Departamento de Man. Cons. e Fiscalização 080
Função: 15 – Urbanismo
Sub-função: 452 – Serviços Urbanos
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 08.10.03 – Departamento de Serviços Urbanos 99
Função: 15 – Urbanismo
Sub-função: 452 –Serviços urbanos
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 08.10.04 – Departamento de Serviços Rurais 116
Função: 26 – Transporte
Sub-função: 782 –Transporte Rodoviario
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 09.10.02 – Departamento de Alimentação Escolar 141
Função: 12 – Educação
Sub-função: 306 –Alimentação Escolar
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 09.10.03 – Departamento de Educ. Ens. Infantil 161
Função: 12 – Educação
Sub-função: 365 –Educação Infantil
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Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 09.10.04 – Departamento de Educ. Basica Ens. Fundamental 184
Função: 12 – Educação
Sub-função: 361 –Ensino Fundamental
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 09.10.10 – Departamento de Cultura 194
Função: 13 – Cultura
Sub-função: 392 –Difusão Cultural
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 10.10.02 – Departamento de Esportes 204
Função: 27 – Desporto e Lazer
Sub-função: 812 –Desporto Comunitário
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 11.70.04 Departamento de Saúde 244
Função: 10 – Saúde
Sub-função: 301 – Atenção basica
Programa: 4014 – Manutenção dos serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços
Unid. Executora: 11.70.03 – Departamento de Vigilância em Saúde 233
Função: 10 – Saúde
Sub-função: 304 –Vigilância Sanitaria
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 12.10.02 – Departamento de Agricultura 263
Função: 20 – Agricultura
Sub-função: 606 –Extensão Rural
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
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Unid. Executora: 12.10.03 – Departamento de Meio Ambiente 271
Função: 18 – Gestão Ambiental
Sub-função:541 –Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 13.70.01 – Fundo Mun. de Assistência Social 304
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 244 –Assistência Comunitaria
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 14.10.02 – Guarda Civil Municipal 330
Função: 06 – segurança Publica
Sub-função: 182 –Defesa Civil
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 14.10.03 – Bombeiro Municipal 341
Função: 06 – Segurança Publica
Sub-função: 182 –Defesa Civil
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 14.10.05 – Departamento de Trânsito e Transp. Urbano 353
Função: 26 – Transporte
Sub-função: 453 –transportes Coletivos Urbanos
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
Unid. Executora: 14.10.09 – Gabinete de Gestão Integrada Municipal 363
Função: 06 – Segurança publica
Sub-função: 182 –Defesa Civil
Programa: 4014– Manutenção dos Serviços Públicos
Elem. Econômico: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- p. jurídica
Atividade: 4201 – Manutenção dos Serviços Públicos
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de habilitação.
5.2 - Será vedada a participação:
5.2.1 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar
com a Prefeitura Municipal de Boituva, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
5.2.2 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;
5.2.3 - De quem estiver sob processo de falência;
5.2.4 - Sob a forma de consórcio;
5.2.5 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7º da Lei nº
10.520/2002;
5.2.6 – Estrangeiras que não funcionam no País;
5.2.7 – De quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/1993.
5.3 - É vedado ainda a participação nesse certame de corretoras de seguro, sendo admitida apenas a
participação das seguradoras diretamente, por foça do disposto no art. 16 do Decreto nº 60.459/67,
que regulamenta o Decreto-Lei nº 73/66.

5.4 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da licitante.
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS
ENVELOPES)
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
intermédio de 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
credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor;
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com firma reconhecida,
com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome
do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto (com ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitação), no caso de Sociedade Anônima e dos documentos de eleição de
seus administradores;
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia
do respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação),
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de
eleição dos administradores.
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6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6.4.1 - A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo
administrativo pertinente à presente licitação.
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados.
6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes declarações,
condição essencial para participação no certame licitatório:
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer
fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO III do presente Edital. A
referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
6.7.2 - Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo
constante no ANEXO VII do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/06, conforme o caso, no tocante ao direito de preferência e critério de
desempate. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2
(Habilitação).
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho,
que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE Nº 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENVELOPE Nº 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
7 - ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO
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7.1 - O ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
7.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados cadastrais da licitante;
b) indicação do número do Pregão Presencial;
c) assinatura do representante legal da empresa;
d) indicação obrigatória do preço unitário por vida e valor global da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, em algarismos e por extenso;
f) uma única cotação de preço;
g) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, o frete e todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentação da proposta.
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua
apresentação.
7.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou
sejam manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei Federal nº
8.666/93).
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste
edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Lei Municipal nº 2.139/2011, e da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas
alterações, no que couber e demais normas suplementares aplicáveis.
8 - ENVELOPE Nº 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros.
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condições de participação.
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificadas em primeiro lugar será verificada.

Contratação de Pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro de vida em
grupo e acidentes pessoais para os servidores públicos municipais.

PREGÃO PRESENCIAL 35/16 –

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 02 habilitação os seguintes documentos:
8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93):
a) Ato de criação do licitante conforme o caso:
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; e
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a
atividade assim o exigir.
8.5.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão constar
do Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
c2) Certidão de Regularidade em relação aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da
Fazenda do domicílio ou sede da licitante; e
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidao).
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e1) A prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação.
8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93):
a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa
tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação
dos envelopes.
8.5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93):
a) Registro ou inscrição na entidade profissional - Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
b) Atestado da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), onde conste que a seguradora
proponente não está sob direção fiscal, intervenção ou processo de liquidação extrajudicial.

c) DECLARAÇÃO ANEXO X - Declaração de disponibilidade da licitante conforme modelo
(ANEXO X) que, se vencedora, reunirá condições de apresentar a documentação técnica prevista no
Anexo I deste Edital.
8.5.5 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição Federal, nos
moldes do Anexo IV, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.
8.5.6 - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à
participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII.
8.5.7 - Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando que o mesmo atende às
normas relativas à saúde e SEGURANÇA NO TRABALHO, nos termos do art. 117, parágrafo
único, da Constituição Estadual, observado, preferencialmente, o modelo que integra este edital
como Anexo IX.
8.5.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput).
8.5.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (LC nº 123/06, art. 43, § 1º).
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8.5.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.9, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei nº
10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º).
8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo cópia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
8.6.1.1 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente
com o número do CNPJ e endereço respectivo.
8.6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.6.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.
8.6.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
8.6.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.6.8 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro Contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal de ambos os
estabelecimentos, conforme item 8.5.2.
8.6.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a
INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.5.8 e
seguintes deste edital.
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8.6.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico, devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para que se possa verificar
a autenticidade dos mesmos.
8.6.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 - No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados no item 6.
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das
interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da
Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao
Pregoeiro a declaração nos moldes do ANEXO III. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à
abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos serão analisados pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento convocatório.
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e
seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo
licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo menor preço.
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública, o resumo das
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas
eventualmente desclassificadas e fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação
provisória.
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos
representantes dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o
menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para
cada uma das propostas classificadas na forma do item 9.7.
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9.8.1 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas no
subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes que
apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços
ofertados.
9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços
menores aos já existentes.
9.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
que foi ofertado primeiro.
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
9.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das
propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, consignando-a em ata.
9.13 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC nº 123/06, art. 44, caput):
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
melhor preço apresentado (LC nº 123/06, art. 44, § 2º);
9.13.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC nº 123/06, art. 45, inc. I);
9.13.2.1 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de
preclusão (LC nº 123/06, art. 45, § 3º);
9.13.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.13.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta (LC nº 123/06, art. 45, inciso III);
9.13.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrarem no limite disposto no item 9.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito (LC nº 123/06, art. 45, inciso II).
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9.13.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase
de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.14 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta
de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase
de lances (LC nº 123/06, art. 45, § 1º).
9.15 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os
parâmetros de preços definidos pela Administração.
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor global para que
seja obtido preço melhor.
9.17 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro,
será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital.
9.18.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8.5.8 e seguintes
deste edital.
9.18.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.18.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante INABILITADO.
9.20 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante
classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos
licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.
9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e
habilitado, será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para
manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste
instrumento.
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9.22 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o
objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.
9.23 - As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 2 (dois) dias úteis
apresentar nova planilha contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo lance
vencedor. O percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os preços
originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos produtos ofertados.
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados
poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento
oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o
Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados
vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da
obrigação pelo licitante adjudicatário.
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados
todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro,
demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
9.26 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações
no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal no Departamento de
Licitações, dirigidas ao subscritor deste Edital.
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada
nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e
motivadamente na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir da declaração
do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes,
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desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 08:30 às 17:00
horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do Contrato, no
modelo a ser fornecido pela seguradora que se sagrar vencedora
11.2 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato
convocatório.
11.3 – O contrato terá vigência de 12 (DOZE) meses, contados a partir da sua assinatura,
prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3.1 – Havendo prorrogação no prazo, o preço cobrado poderá sofrer reajuste de acordo com o
Índice INPC/IBGE ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.
11.4 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
que deverá ser comprovado pelo Contratado e deferido pela Contratante.
11.5 - O equilíbrio de que trata o item anterior será deliberado pela Administração a partir de
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória
do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento e
nunca de forma não retroativa.
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11.6 - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Prefeitura convocará a(s) licitante(s)
vencedora(s) para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de desclassificação da
proposta e aplicação das penalidades impostas neste edital e contrato.
11.7 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art.
65, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.8 - A empresa se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a
validade.
11.9 - O foro do contrato será o da Comarca de Boituva/SP.
12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 O serviço será realizado conforme o especificado no Anexo I deste edital.
12.2 A prestação dos serviços será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.
12.3 Para a perfeita execução dos serviços, objeto deste instrumento, será facultado à licitante
vencedora acesso a todas as informações, documentos e pessoas que se se mostrarem necessárias,
devendo a Prefeitura viabilizar esse acesso.
12.3.1 Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas na forma de execução dos
serviços, objeto deste instrumento, o fato será reduzido a termo e encaminhado à autoridade
competente para procedimento inerente à aplicação das penalidades.
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento devido ao licitante vencedor será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da
apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de Compras e Licitações.
13.2 - O pagamento ocorrerá através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta
corrente ou cheque nominal a seu favor, à vista de fatura que deverá ser apresentada pela Contratada.
13.3 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos
preços propostos.
13.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
13.5 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação
e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de
Contratação de Pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro de vida em
grupo e acidentes pessoais para os servidores públicos municipais.

PREGÃO PRESENCIAL 35/16 –

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da
Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu
representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de Boituva efetuar as retenções cabíveis,
previstas na referida norma.
13.6 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.
13.7 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada ou
cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boituva.
13.8 - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
13.9 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
13.10 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
13.11 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
14 - DAS SANÇÕES
14.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e
87 da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão
promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
Contratação de Pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de seguro de vida em
grupo e acidentes pessoais para os servidores públicos municipais.

PREGÃO PRESENCIAL 35/16 –

PREFEITURA DE BOITUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
Site Internet: http://www.boituva.sp.gov.br
e-mail: licitacao@boituva.sp.gov.br
AVENIDA TANCREDO NEVES, 01 - Fone: PBX (0XX15) 3363-8812 - CEP: 18550-000 - BOITUVA-SP

14.3 - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento)
do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de
pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
14.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.5 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86
da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação
não cumprida na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.
14.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as seguintes
penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na execução dos serviços; ou
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14.8 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
14.9 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 14.2, poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos
que tenha em face da Contratante.
14.10 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
14.11 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
14.12 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.9 deste edital, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme
previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (LC nº 123, art. 43, § 2º).
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14.13 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
14.14 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis da data
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
14.15 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
14.16 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato seja registrado no cadastro correspondente.
15 - DAS INFORMAÇÕES
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao
Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 17h00, até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a abertura do
certame ou pelo e-mail licitacao@boituva.sp.gov.br. As respostas serão encaminhadas a todos os
licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão solicitá-las
gratuitamente através do licitacao@boituva.sp.gov.br, no horário de expediente, até o último dia útil
que anteceda a data de abertura da Licitação.
16.2 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
16.3 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento
de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência
destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).
16.4 - A Prefeitura Municipal de Boituva poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo
ou em parte a presente licitação.
Boituva, 11 de março de 2016.

Edson José Marcusso
Prefeito do Município de Boituva
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,

Item

1

Descrição dos Materiais
COBERTURAS SEGURADAS
Morte Qualquer Causa
Invalidez por Acidente
Assistência Funeral
IMPORTANCIA SEGURADAS
R$ 31.500,00 per capita
R$5.000,00 Assistência Funeral (Individual)

Secretaria/Departamento
Chefia de Gabinete
Secretaria de Assuntos jurídicos
Secretaria adm. e Coord. Governamental
Secretaria de Finanças
Secretaria Planejamento Urbano
Secretaria Desenvolvimento Econômico
Departamento de Man. Cons. e Fiscalização
Departamento Serviços Urbanos
Departamento Serviços Rurais
Departamento de Serviços Funerários
Secretaria de Educação e Cultura
Alimentação e Nutrição Escolar
Ensino Infantil FUNDEB 60%
Ensino Fundamental FUNDEB 60%
Ensino Infantil Rc. Próprios 25%
Ensino Fundamental FUNDEB 40%

Quantidade
Func.

Valor Unit.
Mensal

1935

51.036,0120

Valor
TotalAnual

612.432,144

Quantidade
Func.
10
15
59
20
14
9
54
27
47
9
1
1
104
382
1
396

Valor Unit. Mensal
263,7520
395,6277
1.556,1356
527.5036
369,2525
237.3766
1.424,2597
712,1299
1.239,6335
237,3766
26,3752
26,3752
2.743,0187
10.075,3188
26,3752
10.444,5713
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Ensino Fundamental Rec. Próprios 25%
Creche FUNDEB 60%
Creche Recursos Próprios 25
Cultura
Departamento de Esportes
Secretaria de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância de Saúde
Secretaria Agricultura e Abastecimento
Gestão Ambiental
Secretaria Des. Social, Cidadania e Trabalho
Guarda Civil Municipal GCM
Departamento de Corpo de Bombeiros
Departamento de Transito
Secretaria de Segurança
Total

27
38
21
52
31
3
284
45
21
37
47
79
17
43
41
1935

712,1299
1.002,2568
553,8788
1.371,5094
817,6306
79,1255
7.490,5896
1.186,8831
553,8788
975,8817
1.239,6335
2.083,6392
448,3781
1.134,1327
1.081,3824
51.036,0120

DEFINIÇÕES
- Apólice: Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações
da sociedade seguradora e do segurado e discriminando as garantias contratadas. (Circular SUSEP nº
308/05).
– Certificado de Seguro: Documento que comprova a inclusão do segurado na apólice coletiva
(Circular SUSEP 308/05).
– Estipulante: Pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo (que neste caso é
a Prefeitura de Boituva), ficando investida de poderes de representação do segurado perante a
sociedade seguradora (Resolução CNSP 140/2005).
– Grupo Segurável: É a totalidade das pessoas físicas vinculadas ao Estipulante que reúne as
condições para inclusão na apólice coletiva (Resolução CNSP 117/04).
– Beneficiários: Pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro (Circular
SUSEP 321/06).
– Capital Segurado: Pagamento a ser efetuado ao beneficiário, sob a forma de pagamento único ou
de renda (Resolução CNSP 140/05).
– Sinistro: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro (Resolução
CNSP 117/04).

REGIME DE CONTRATAÇÃO
- O seguro de vida e acidentes pessoais em grupo objeto do presente termo será contratado sob o
regime de Contratação Coletiva Empresarial, sob responsabilidade do Estipulante (PM Boituva).
- A adesão será compulsória, abrangendo todos os componentes do grupo segurável.
- O custeio do seguro de vida e acidentes pessoais em grupo contratado será na modalidade Custeio
Não Contributário, ou seja, o prêmio do seguro será pago integralmente pelo Estipulante (PM
Boituva).
GRUPO SEGURÁVEL
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- Para fins do objeto deste termo, o grupo segurável é composto de 1969 (um mil, novecentos e
sessenta e nove) vidas, independentemente da idade, e servirá de base para o cálculo do valor do
prêmio mensal unitário que deverá constar da proposta.
- O número de vidas estipuladas no item 5.1 tem como referência o mês de março/2016, e poderá
sofrer variações durante a vigência do contrato, para mais ou para menos, devido a nomeação,
contratação, exoneração e/ou desligamento de servidores, que podem ocorrer a qualquer momento.
– O número de vidas segurável por faixa etária são as seguintes:
INSERIR TABELA CONSIDERANDO AS SEGUINTES FAIXAS ETÁRIAS:
00 a 18 anos;
De 19 a 24 anos;
De 25 a 34 amos;
De 35 a 44 anos;
De 45 a 54 anos;
De 55 a 64 anos;
Acima de 65 anos.
- Para formalizar suas propostas, os interessados deverão solicitar a relação completa com o nome e a
data de nascimento de todas as pessoas integrantes do grupo segurável.
- A solicitação deverá ser feita para o e-mail: licitação@boituva.sp.gov.br e dela deverá constar o
seguinte: a) Razão Social, CNPJ, endereço e telefone da empresa requerente; e
b) Nome, CPF e Cargo da pessoa autorizada que está fazendo a solicitação;
- A relação só será fornecida se o solicitante atender à exigência acima.
COBERTURAS E CAPITAL SEGURADO
- As coberturas e os capitais segurados são os constantes da tabela abaixo:
BAS – Básica - Morte natural - R$ 31.500;
IEA – Indenização Especial de Morte por Acidente - Garantia do pagamento de uma
indenização adicional de 100% sobre o valor da Cobertura Básica se o falecimento do
Segurado for em decorrência de acidente dentro ou fora da empresa, inclusive acidente de
trabalho - R$ 31.500,00
IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente Pagamento ao próprio segurado
de uma indenização relativa à perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou
parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente dentro
ou fora da empresa, inclusive acidente de trabalho – R$ 31.500,00;
- IFPD - Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - É a antecipação do
Pagamento ao próprio segurado da indenização relativa à garantia básica em caso de
invalidez funcional permanente total consequente de doença, profissional ou não - R$
31.500,00
Auxílio Funeral - Pagamento de despesas com funeral no caso de falecimento do segurado
- R$ 5.000,00
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- Os capitais segurados poderão ser reajustados mediante solicitação do estipulante e desde que os
segurados estejam de acordo.
CARÊNCIA, LIMITE DE IDADE E EXAMES MÉDICOS
- Não haverá prazo de carência, limite de idade e nem realização de exames médicos, sob nenhuma
forma, para a inclusão de segurados no plano de seguro contratado, assim como durante a vigência
da apólice e do contrato.
APÓLICE E CERTIFICADOS
– A seguradora contratada deverá emitir a Apólice de Seguro no prazo máximo de 20 (vinte) dias
após a assinatura do contrato, a qual deverá constar os dados do estipulante e dos segurados,
coberturas, valores contratados (capitais segurados), prazo de vigência e condições gerais.
- A seguradora contratada fornecerá ainda a cada segurado um Certificado Individual no início de
cada seguro e em cada uma das renovações subsequentes, contendo o número da apólice, os nomes
do Estipulante e do segurado, as datas de início e término de vigência da cobertura e os capitais
segurados relativos a cada cobertura contratada.
– A PM Boituva encaminhará à seguradora contratada uma relação completa e atualizada de todo o
grupo segurável, onde constará o nome completo, a data de nascimento e o número do CPF de cada
um de seus empregados, para que esta possa emitir a apólice.
– A apólice e os certificados individuais de seguro deverão ser entregues na sede da PM Boituva,
situada à Av. Tancredo Neves,01, diretamente na Secretaria de Administração
SINISTROS
– Na ocorrência de sinistros, a PM Boituva deverá avisar imediatamente a seguradora, preencher o
formulário de aviso de sinistro e apresentar a documentação básica necessária, conforme definida nas
condições gerais do seguro.
– O prazo para liquidação dos sinistros não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, para todas as
coberturas, contados a partir da entrega da documentação exigida.
- O pagamento das indenizações deverá ocorrer no máximo 20 (vinte) dias após a liquidação dos
sinistros.
- A falta de pagamento da indenização no prazo previsto no item 9.3 implicará na aplicação de juros
de mora a partir desta data, sem prejuízo de sua atualização, além da aplicação das sanções
administrativas estipuladas no contrato.

CONDIÇÕES GERAIS
- São de inteira responsabilidade da seguradora contratada todas as despesas com a implantação do
plano, tais como criação de cadastro, confecção de impressos, fornecimento de apólices e
certificados, etc.
- As coberturas contratadas vigerão imediatamente após a assinatura do contrato entre a PM Boituva
e a seguradora, devendo, esta, arcar com todos os sinistros ocorridos a partir dessa data.
- Para os segurados inscritos após o início de vigência do contrato, a cobertura terá início a partir de
zero hora do dia de admissão dos mesmos.
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- O plano de seguro contratado terá como abrangência todo o globo terrestre e durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia, garantindo os riscos relativos às atividades profissionais e extraprofissionais.
- Os beneficiários do seguro serão aqueles indicados por cada segurado. Na falta de indicação, a
indenização será paga de acordo com a legislação vigente.
- Os beneficiários do seguro podem ser alterados a qualquer tempo pelo segurado, mediante
formulário próprio da seguradora, por intermédio do estipulante.
- As alterações, exclusões e novas inclusões de segurados serão enviados pela PM Boituva através de
formulário próprio da seguradora contratada ou, na falta deste, por simples comunicação da
Prefeitura com as informações necessárias para identificação do segurado.
- As informações relativas ao plano de seguro contratado poderão ser fornecidas através de meio
magnético ou outro meio, na conveniência das partes, com os dados indicados pela seguradora.
- O prazo para a entrega dos movimentos encerrar-se-á no 15º (décimo quinto) dia do mês de
competência.
– A seguradora contratada deverá ter escritório próprio (sede ou sucursal) na cidade de Boituva/SP,
com instalações e infraestrutura adequadas para a perfeita execução do objeto do presente termo, a
fim de garantir comunicação eficaz e agilidade nos processos e liquidação de sinistros durante a
vigência da apólice/contrato.
– Nesse escritório, a seguradora contratada disponibilizará um canal de comunicação personalizado
por telefone e por internet aos gestores da PM Boituva e seus segurados.
– Caso a seguradora contratada não disponha de escritório próprio, o corretor de seguros (pessoa
física ou jurídica) indicado por esta poderá substituí-la na resolução de problemas, mas a seguradora
contratada terá que ter um ponto de apoio na cidade de Boituva.
- A seguradora contratada deverá indicar um corretor de seguros, pessoa física ou jurídica,
devidamente registrado na entidade reguladora de seguros, obrigatoriamente com sede na cidade de
Boituva, para servir de elo de ligação entre a PM Boituva e a seguradora. No documento enviado
pela seguradora deverão constar as seguintes informações:
a) Nome completo ou razão social do corretor de seguros;
b) Número do CPF ou do CNPJ,
c) Número do registro na SUSEP;
d) Número do telefone e designação do email; e
e) Endereço completo.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço
(PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA)
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.

Ref.- Edital de Pregão Presencial n° 35/16
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________________
CNPJ Nº _____________________________ I.E.: ______________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016, ATRAVÉS DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO IDENTIFICADO, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro,
DECLARA:
1. Que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 35/16 por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
2. Que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 35/16, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da PP 35/16quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PP 35/16 antes
da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA DE BOITUVA
antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que seu representante detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
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7. O prazo de Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope nº 01 ”Proposta”;
8. Que os pagamentos serão efetuados pela Divisão de tesouraria mediante apresentação de Nota
Fiscal Eletrônica ( Portaria CAT 162 de 29/12/2008 do estado de São Paulo; art. 7° III , “a”
Portaria CAT 162/08, com Redação dada pelas Portarias CAT 179/09 de 01/09/2009 e 184/10 de
30/11/2010) referente aos serviços executados, em 15 (quinze) dias, da entrega da NotaFiscal/Fatura, devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número da conta corrente e
número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para pagamento;
9. Que no VALOR DA PROPOSTA, estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia,
encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes
de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação;
10. Que conhece integralmente os termos do Edital do Pregão nº 35/16 e seus anexos, aos quais nos
sujeitamos;
12. Que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital e nas normas
técnicas e legislação em vigor.

PROPOSTA FINANCEIRA

Item

1

Descrição dos Materiais
COBERTURAS SEGURADAS
Morte Qualquer Causa
Invalidez por Acidente
Assistência Funeral
IMPORTANCIA SEGURADAS
R$ 31.500,00 per capita
R$5.000,00 Assistência Funeral (Individual)

Quantidade
Func.

Valor Unit.
Mensal

Valor
TotalAnual

1935

OBS: OS BOLETOS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES DEVERÃO SER EMITIDOS POR
SECRETARIA A QUAL O FUNCIONARIO ESTIVER LOTADO.

____ (localidade), _____ de ___________ de 2.016.
____________________________
Assinatura do Representante legal
Nome do Representante legal:
RG: CPF:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Eu ....................................................................... (nome completo), RG nº ........................................,
representante legal da ...................................................................................... (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de
Boituva/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da
aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize
tempestivamente ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
............................................................................................................................................... inscrita no
CNPJ ou CPF sob o nº ................................................... por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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 2016.

Nome e assinatura do representante
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................),
com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na
cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),
Sr.(a)
...........................................................,
........................
(nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na
Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado
de ...................................,
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ...........................
(estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF
nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................;
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016, da
Prefeitura Municipal de Boituva, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido
certame.
..................., ........ de ......................... de 2016.

Outorgante
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2016,
realizado pela Prefeitura Municipal de Boituva.

..................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA
NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 35/2016

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF
nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e
julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não
foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator
impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2016.

................................................
(representante legal)
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ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boituva
CONTRATADA: __________________________________ CNPJ: ____________________
CONTRATO N.º ____/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2016.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar
todos os atos da tramitação processual, até o julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
LOCAL e DATA:______________________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_______________________________________________________________
E-mail institucional ___________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO IX
Pregão Presencial nº 35/2016
Encerramento:-31 de março às 09h00min.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.
Senhor Licitante:
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boituva/SP e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à
Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (15) 3363 8818 ou e-mail:
licitação@boituva.sp.gov.br
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Razão Social:__________________________________________________________
C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________
Endereço:_____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________
Telefone: _________________________ Fax:________________________________
Pessoa para contato:____________________________________________________
RETIRAMOS, através do acesso à página www.boituva.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório do Pregão Presencial nº 35/2016.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2016.

_______________________
Assinatura/Carimbo empresa
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