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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

 
 
 

Edital

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019

PROCESSO Nº 201900015000955

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI, por intermédio de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio designados pela Portaria 60/2019 - SECAMI, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília-DF) do dia
23/07/2019, através do site www.comprasnet.go.gov.br, objetivando a contratação de empresa
especializada para realizar o seguro de 56 (cinquenta e seis) veículos pertencentes à frota da Secretaria de
Estado da Casa Militar, por um período de 12 (doze) Meses, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, relativo ao processo nº 201900015000955, nos termos da Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e no que couber a Lei Estadual n°
17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Central, nesta Capital.

 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua 82, nº 400, Setor Sul – Goiânia-GO

Fone/Fax: (62) 3201-5901

 

Fernando de Lima Duarte - 2º Tenente BM

Presidente da CPL

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2019
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A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI, por intermédio de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio designados pela Portaria 60/2019 - SECAMI, torna público para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, em sessão pública eletrônica, através do site www.comprasnet.go.gov.br, nos termos da Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e no que couber a Lei Estadual n°
17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO
1.1 O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de
seguro de veículos automotores, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no edital e seus anexos.
 
2 - DO LOCAL, DATA E HORA
2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br,
Oferta de Compra nº 45123 no dia 23/07/2019 a partir das 09h00min, mediante condições de segurança,
criptografia e autenticação, em todas as suas fases.
2.2 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no
período compreendido entre as 09h00min do dia 23/07/2019 e 10h00min do dia 23/07/2019.
2.3 A primeira fase competitiva (lances) terá início às 10h00min do dia 23/07/2019.
2.3.1 A segunda fase competitiva ocorrerá no dia 23/07/2019 com fechamento aleatório, por lote, de 0
(zero) a 30 (trinta) minutos, determinado também pelo sistema eletrônico, a partir das 10h10min:
2.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
2.5 Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PREVISTOS NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, E
NA LEI ESTADUAL Nº 17.928/2012.
3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas:
a) Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos;
b) Que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
c) Que possuam cadastro obrigatório (Cadastro de registro cadastral – CRC emitido pelo CADFOR ou por
certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral). O certificado de
registro cadastral deverá estar homologado e válido na data de realização do Pregão. Caso o CRC
apresente “status irregular”, será assegurado o licitante o direito de apresentar, via fax, a documentação
atualizada e regular na própria sessão. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar
de pregão por meio eletrônico deverá Providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição
obrigatória para a sua contratação.
d) Que, previamente, realizem o credenciamento junto ao “Comprasnet/GO”.
3.2 A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de “login” e senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial em data e horário previstos neste Edital,
exclusivamente por meio eletrônico.
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3.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de
habilitação previstas no Edital.
3.4 É vedada a participação de empresa:
3.4.1 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
3.4.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, da Lei Federal 8.666/93.
3.4.3 Que esteja suspensa de licitar junto ao Cadastro Unificado do Estado – CADFOR.
3.4.4 Que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois consideramos que a formação de consórcio
prejudicaria o caráter competitivo do certame para esse objeto.
3.4.5 Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.
3.5 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas,
sendo que o SECAMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
3.6 Os licitantes que não se enquadrem em qualquer das hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria,
não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas
e empresas de pequeno porte por essa lei.
3.7  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
3.7.1 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
3.7.2 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
3.7.3 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
3.7.4  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II do artigo 9º
da Lei nº 8.666/93, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração
interessada.
3.7.5  O disposto no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço
que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente
fixado pela Administração.
3.7.6  Considera-se participação indireta, para fins do disposto no artigo artigo 9º da Lei nº 8.666/93, a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
3.8 Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato
convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.
3.8.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
3.8.2 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será feita a retificação e republicado o aviso
indicando nova data para realização do certame com devolução dos prazo, exceto quando a alteração não
afetar a formulação das propostas e a apresentação da documentação de habilitação.
3.9 Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por escrito, ao
Pregoeiro, na Secretaria de Estado da Casa Militar, no seguinte endereço: Rua 82, nº 400, 9º Andar –
PPLT, Setor Central – Goiânia/GO. Fone: 3201-5901 / 3201-5911 e 3201-5907.
3.10 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que, tendo-os aceito sem objeção,
venha, após a abertura das propostas, apontar falhas ou irregularidades, ou não o fizer no prazo estipulado.
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3.11 Em caso de eventuais discordâncias existentes entre as especificações descritas no sistema CADMAT
do Comprasnet.go e as especificações constantes dos Anexos deste Edital, prevalecerão estas últimas.
 
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro homologado pelo Cadastro
Unificado do Estado – CADFOR do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da SEAD, ou àquelas que
atendam às condições do item 4.1.5 abaixo.
4.1.1 Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as
exigências do Cadastro Unificado do Estado – CADFOR do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da
SEAD até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de registro das propostas. A relação de documentos para
cadastramento está disponível no site www.comprasnet.go.gov.br.
4.1.2 Não havendo pendências documentais será emitido o CRC – Certificado de Registro Cadastral pelo
CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.
4.1.3 A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet.go, não dará direito ao licitante de
credenciar-se para participar deste Pregão, em razão do bloqueio inicial da sua senha.
4.1.4 O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro do
licitante.
4.1.5 Conforme Instrução Normativa nº 004/2011 – SEGPLAN, em caso do licitante pretender utilizar-se
de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu
credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar
toda a documentação abrangida pelo referido cadastro mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e
terá registrado apenas a condição de “credenciado”.
4.2 Os interessados que estiverem com o cadastro homologado ou “credenciado” (conforme item 4.1.5)
deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme
instruções nele contidas.
4.3 O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de identificação ou
senha individual.
4.4 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
4.5 O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.6 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à
SECAMI, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.7 As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones
(62) 3201-6576 e 3201-6578 e para operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62) 3201-6515.
 
5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas. Só será aceita uma
proposta por item para cada licitante, referente ao(s) lote(s) em que ela pretende participar e, ao término
do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema automaticamente bloqueará o envio de
novas propostas.
5.2 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e
hora estabelecida neste edital, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em
campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação
previstas no Edital.
5.3 A Proposta Comercial deverá ser formulada e enviada, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico, indicando o valor unitário do LOTE ÚNICO, e o ônus de comprovação de sua exequibilidade
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caberá exclusivamente à licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro.
5.3.1 O sistema comprasnet.go possibilita ao licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo
estipulado no edital para registro de propostas. Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá
possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no edital.
5.4 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
5.5 O licitante é responsável pelo ônus da perda de negócios resultante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
5.6 As propostas deverão atender as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
5.7 Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos
os demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento das exigências do Edital e seus anexos.
5.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer outro título.
5.9 A licitante detentora da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta Comercial, por e-
mail (documentos assinados e escaneados), devendo a mesma conter obrigatoriamente:
a) Nome da Empresa, CNPJ, endereço, fone, nº da conta corrente, Banco, nº da agência, nome do
responsável;
b) Nº do Pregão e nº do(s) lote(s) que a licitante tiver apresentado a melhor oferta;
c) Preço em Real, unitário e total com no máximo duas casas decimais, onde deverá estar inclusas todas as
despesas que influam nos custos, tais como: transporte, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de
qualquer natureza, e todos os demais custos diretos e indiretos. O preço apresentado deverá ser aquele
resultante da fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro;
d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias e com a qualidade licitada;
e) Prazo de validade da proposta deverá ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da
sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este considerado;
f) Data e assinatura do responsável;
g) Valores readequados ao valor ofertado e registrado como de melhor lance;
h) Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte detentoras da melhor oferta, deverá apresentar
também, conforme exigência do art. 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011;
            h.1) Certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente,
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sitio
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis
apresentadas ao certame licitatório.
            h.2) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 (conforme Anexo III).
5.10. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Goiás ficam isentos do ICMS, conforme dispõe o art. 6º,
inciso XCI, do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado
pelo Decreto estadual nº 7.569/12.
 
       5.10.1. O fornecedor goiano ao qual for concedida a isenção de ICMS deverá informar em sua
proposta comercial escrita o preço do produto com ICMS (valor bruto) e o preço resultante da dedução do
ICMS (valor líquido).
       5.10.2. A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão realizados a partir dos
preços resultantes da isenção do ICMS (valor líquido) para as empresas goianas detentoras desse benefício
e com ICMS para aquelas empresas não beneficiadas com a isenção desse imposto.
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       5.10.3. O disposto no enunciado no item 5.10 e no subitem 5.10.1 não se aplica às empresas
estabelecidas fora do Estado de Goiás, bem como às microempresas e empresas de pequeno porte
estabelecidas em Goiás e optantes pelo Simples Nacional, que deverão apresentar seus preços com ICMS.
 
6 – DA SESSÃO DO PREGÃO
6.1 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos no item
2.1 deste Edital.
6.2 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.3 O pregoeiro realizará a análise preliminar das propostas registradas conforme item 5.3 acima.
6.3.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
6.3.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.3.3 Em seguida, no horário marcado será dado início à fase de lances através do sistema eletrônico,
observada as regras de aceitação dos mesmos. Todos os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
6.4 Durante o transcurso da sessão pública eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado
pelas licitantes para cada lote, vedada a identificação do detentor do lance.
6.5 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor do LOTE ÚNICO, observando o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.5.1 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo
sistema, obedecendo, quando houver, ao percentual ou valor mínimo exigido entre os lances.
6.5.2 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pela mesmo licitante.
6.6 Não serão aceitos, para o mesmo lote, 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.
6.7 Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito
da classificação final.
6.8 A fase de lances terá duas etapas:
6.8.1 A primeira, com tempo de duração definido no item 2.3, será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes; a segunda etapa transcorrerá com a
abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico,
conforme subitem 2.3.1, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.8.2 Alternativamente ao item 6.8.1 acima, após transcorrido o prazo da fase de lances, o Pregoeiro
poderá adotar a metodologia de encerramento da referida etapa, mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes, após o que transcorrerá o tempo de 01 (um) minuto,
prorrogado sempre que houver novo lance, contado mais 01 (um) minuto a partir de cada lance, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.9 Após encerradas as operações referidas no item acima, o sistema ficará impedido de receber novos
lances.
6.10 Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem assim decidir
sua aceitação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
6.11 O Pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 O critério de julgamento é baseado no MENOR PREÇO GLOBAL.
7.2 Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital
e seus Anexos, ofertar o menor preço e ainda, for devidamente habilitada após apreciação da
documentação, salvo a situação prevista no item 8.7 deste edital.
7.3 Declarado o encerramento da etapa competitiva, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
7.4 Caso não se realize lance será verificada a conformidade da proposta de menor preço com as
exigências do Edital.
7.5 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, poderá ela ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a
obter preço melhor.
7.6 Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentora da melhor
oferta. Esse licitante deverá enviar, e-mail, a nova proposta comercial com valores readequados ao valor
ofertado e registrado como de menor preço e todos os documentos exigidos no Edital e seus anexos.
7.6.1 Posteriormente deverá ser encaminhado, via correio ou representante, Proposta Comercial, conforme
item 5.9 e a documentação exigida para habilitação, no original ou cópia autenticada.
7.6.2 O licitante sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá encaminhar juntamente com a
proposta, após a fase de lances, prova de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme definido no inciso I do artigo 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011. Será aceito para este
fim, certidão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento
gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis
apresentadas ao certame licitatório.
7.7 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, à licitante será declarada vencedora.
7.8 Não se realizando lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
estimado para a contratação, e, a hipótese de ela vir a ser desclassificada, ou ainda inabilitada, o pregoeiro
deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes.
7.9 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
b) Apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou abusivos, ou seja, as que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superiores ao preço de mercado, de conformidade, subsidiariamente com
os Arts. 43, inciso IV, 44, parágrafo 3º e 48, incisos I e II da Lei 8.666/93;
c) Apresentarem propostas alternativas tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes;
7.10 Caso ocorrer desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva do licitante, a mesma
poderá sofrer as sanções previstas neste edital.
7.11 Da sessão pública do Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site
www.comprasnet.go.gov.br.
7.12 Havendo empate, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar
com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:
1º) preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, de forma que entende-se
por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada", conforme
artigo 6º, da Lei Estadual n.º 17.928/2012 ; 
2º) o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93;
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3º) sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
 
8 . DA HABILITAÇÃO
8.1 A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada ao final da etapa de lances.
8.2 O licitante detentor da melhor oferta, deverá atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências,
sob pena de inabilitação:
8.2.1. Encaminhar de imediato no prazo máximo de 2 (duas) horas ao final da fase de lances para análise,
no e-mail: casamilitar.cpl@gmail.com (documentos assinados e digitalizados), a documentação de
habilitação para as exigências não contempladas no cadastro obrigatório. Os documentos cuja regularidade
deverá ser comprovada por meio de cadastro obrigatório (Certificado de Registro Cadastral emitido pelo
CADFOR ou por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral)
estão elencados no Anexo III deste Edital e dizem respeito à habilitação jurídica, regularidade fiscal e a
qualificação econômico-financeira. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo Cadastro
Unificado do Estado – CADFOR do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da SEAD, poderá ser
impresso pelo Pregoeiro para averiguação da conformidade exigida. Caso o CRC apresente “status
irregular”, será assegurado ao licitante o direito de apresentar, via e-mail, a documentação atualizada e
regular na própria sessão. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar de pregão
por meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória para
a sua contratação, e:
8.2.2. Apresentar para fins de qualificação técnica, no mesmo prazo e meio(s) acima, os seguintes
documentos:
8.2.2.1. Apresentar 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado que comprovem que o licitante já realizou os serviços objeto pertinente ao deste
Certame. O atestado/declaração deverá conter no mínimo o nome da empresa/órgão contratante e o nome
do responsável pelo mesmo.
8.2.2.1.1. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes
dados:
a) Identificação do emitente;
b) Características e localização dos serviços executados;
8.2.2.1.2.  Prazo de vigência do contrato, local, data e declaração do emitente do atestado de que o serviço
foi ou está sendo executado a contento;
8.2.2.2. Comprovação de autorização de funcionamento de seguradora junto à SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados, na forma do art. 44 do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967.
8.2.2.3. Procuração, contrato social ou outro instrumento hábil, os poderes do preposto indicado na
proposta para representá-la junto ao contratante, na execução do objeto.
8.2.2.4. Apresentar DECLARAÇÃO, juntamente com as demais documentações, declarando que atende
plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao
Inciso XIII do Artigo 12 do Decreto Estadual nº 7.468/2011, atestando que não possui em seu quadro,
funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não
possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
8.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído
pela Lei nº 12.440/11).
8.2.2.6. Fica vedada a subcontratação do todo ou parte dos serviços objeto do presente certame;
8.3 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar de imediato (no prazo máximo de 2 (duas)
horas ao final da fase de lances) para análise, e-mail casamilitar.cpl@gmail.com (documentos assinados
e escaneados), nova proposta com valores readequados ao valor ofertado e registrado como de menor
lance, bem como a documentação de habilitação para as exigências não contempladas no cadastro
obrigatório.
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8.4 Os originais ou cópias autenticadas da documentação e proposta, deverão ser encaminhados ao
Pregoeiro em no máximo de 05 (cinco) dias úteis após a da data do encerramento do Pregão, como
condição indispensável para a contratação.
8.5 Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o
site correspondente.
8.6 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
8.7 Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro considerará o
licitante inabilitado, estando o licitante sujeito às penalidades cabíveis.
8.8 Em cumprimento ao Artigo 43, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123/06, havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame.
8.8.1 O tratamento favorecido previsto no item 8.8 somente será concedido se as microempresas e
empresas de pequeno porte apresentar no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta
contenha alguma restrição.
8.8.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em ata, com a indicação do
documento necessário para comprovar a regularização.
8.8.3 A não-regularização da documentação no prazo estabelecido implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.9 Os documentos originais da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação deverão ser
enviados em envelope fechado e lacrado contendo os dizeres abaixo descritos no seguinte endereço: Rua
82, nº 400, 9º Andar - PPLT, Setor Central – Goiânia/GO CEP: 74.015-908.
“PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
(Razão Social do licitante e CNPJ)
8.10 O licitante poderá apresentar o CRC em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, conforme listados abaixo:
8.10.1 Habilitação Jurídica
a)  Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser
substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no
órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores;
c)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
8.10.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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c)  Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:
c1)   à Seguridade Social – INSS
c2)  ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c3)  à Fazenda Pública Federal:
c3.1)  Receita Federal, e
c3.2)  Dívida Ativa da União;
c4)  à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede do licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);
c5)  à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede do licitante, bem como de onde os serviços
serão prestados (Tributos Mobiliários);
c6) à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa).
c7) à Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentação de certidão
positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.
8.10.2.1 – Declaração do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais - CADIN do Estado de Goiás, nos termos da Lei Estadual nº 19.754/2018.
8.10.2.2 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução
contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal, mediante apresentação do CRC,
deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº
001930/2008).
8.10.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrado
há mais de três meses da data da apresentação da proposta;
b) Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices
contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:
-  ILC:  Índice de Liquidez Corrente ou,
-  ILG:  Índice de Liquidez Geral ou,
-  GS:  Grau de Solvência

ILC =
 AC     

PC
=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG =
AC + RLP

    PC + PNC
=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

GS =
___AT___

 PC + PNC
=

______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

c)  Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
8.10.4 O Certificado de Regularidade de Registro Cadastral - CRC, deverá estar dentro do prazo de
validade com status homologado. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o
direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.
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9 . DOS RECURSOS
9.1 Declarada à vencedora, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no
prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de
suas razões em campo próprio definido pelo Sistema Eletrônico.
9.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
9.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso.
9.4 A licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do mesmo, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, se quiserem, através de formulário
próprio do Sistema Eletrônico, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente
ao do término do prazo da recorrente.
9.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que
forem enviados pelo chat, correios ou entregue pessoalmente.
9.6 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão
realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro,
por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro,
justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis
para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente
comprovado.
9.7 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.8 A decisão do recurso será postada no site www.comprasnet.go.gov.br.
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
10.2 Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação;
10.3 A homologação da presente licitação compete ao Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar.
 
11. DO PAGAMENTO, DO FATURAMENTO E DO REAJUSTE
11.1 Homologada a licitação será emitida Nota de Empenho a favor da Adjudicatária e em seguida será
confeccionado o contrato, este pronto deverá ser retirado pela licitante vendedora em até 10 (dez) dias
após a notificação da mesma, e conferida a eficácia do contrato pela Procuradoria Setorial, permitir-se-á a
emissão da ordem de serviço por parte da contratante. Quanto a Nota Fiscal/Fatura previamente atestada
por seu Superintendente deverá ser protocolizada, perante à SECAMI, na Superintendência de Gestão de
Planejamento e Finanças da SECAMI.
11.2 O pagamento será efetuado à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura atestada.
11.3 Para efetivação do pagamento, a regularidade fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis
que possam ser considerados pertinentes pelo setor responsável pelo pagamento da contratante, devendo a
contratada manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
11.4 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento estipulado no item 11.2, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
11.5 Os preços serão fixos e irreajustáveis. Após o transcurso de 12 (doze) meses, a contar da data da
proposta, o preço poderá ser reajustado para manter o equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será aplicado o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do mês anterior ao da expiração da vigência.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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11.6 Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o
mesmo, esta fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento
serão calculados pela seguinte fórmula:
 
EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM =   Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N    =   Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento.
Vp  =   Valor da parcela em atraso.
I      =   IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
11.7 Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SECAMI/GO é nº 37.261.757/0001-49.
11.8 O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente da contratada,
exclusivamente na Caixa Econômica Federal, conforme art. 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10 de
janeiro de 2014.
 
12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da Dotação Orçamentária nº
2019.16.01.04.122.4002.4002.03.100.90.
 
13. DAS PENALIDADES
13.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento de compromisso acordado
poderão ser aplicadas a critério da SECAMI/GO, as seguintes penalidades:
a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será
descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais cominações legais;
b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada
de acordo com a gravidade da infração, obedecido aos limites máximos, a saber:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de
empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II –  0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
c) Advertência;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a
SECAMI/GO;
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f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas em conjunto com a da alínea
“b”.
13.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos à contratada direito ao contraditório e a
ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela SECAMI/GO
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
14. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
14.1.  Homologada a licitação será emitida Nota de Empenho a favor da adjudicatária e em seguida será
confeccionado o contrato que, pronto, deverá ser retirado pela licitante vencedora em até 10 (dez) dias
após a notificação da mesma.
14.2 A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes que se negarem a aceitar a
contratação, fora da validade de suas propostas.
14.3 A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
14.4 Caberá à contratante indicar o gestor do contrato, que deverá observar as disposições do Art. 67 da
Lei Federal nº 8.666/93.
14.5 As exigências da prestação dos serviços, as quantidades, os prazos, bem como as demais condições
constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
14.6 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de
habilitação.
a) Se o licitante vencedor não celebrar o contrato ou não apresentar situação regular é facultado à
Administração examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de
classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital.
b) Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada deverá a
Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente.
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES
15.1 – DA EMPRESA VENCEDORA
15.1.1 – A vencedora, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar os objetos
novos, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas, sendo de inteira
responsabilidade da contratada as despesas para a entrega.
15.1.2 – Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com
tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o
objeto adjudicado.
15.1.3 – Em razão da criação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, que é um sistema de
gestão de informações, processos administrativos e documentos eletrônicos que possibilitam a
produção, edição, assinatura, trâmite e andamento de documentos no âmbito do Poder Executivo do
Estado de Goiás, a vencedora, se obriga, a se cadastrar no SEI! para ter acesso a processos e
documentos disponibilizados pela PMGO para serem assinados digitalmente.
15.1.3.1 – Para ter acesso ao SEI!, a vencedora irá se cadastrar através do endereço
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php, como Usuário Externo, conforme as orientações
descritas no site. Demais dúvidas poderão ser tratadas através do número de telefone (62) 3201 6507
/ 3201 6555 / 3201 6565 ou ainda pelo e-mail sei@segplan.go.gov.br.
 
15.2 – DO CONTRATANTE
15.2.1 – Deverá disponibilizar local adequado para o recebimento dos objetos.

mailto:sei@segplan.go.gov.br
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15.2.2 – Fiscalizará e inspecionará os objetos entregues, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem
ao definido.
15.2.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva
entrega dos objetos e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
15.2.4 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do
fornecedor, para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais, esclarecer dúvidas e
orientá-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na
aquisição.
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não
serão aceitas alegações de desconhecimento.
16.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões
de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme determinação do Art. 18 do Decreto Estadual nº
7.468/2011.
16.3 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
16.4 Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, considerando-se os dias consecutivos, exceto quando houver disposição em contrário.
Somente se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na SECAMI/GO.
16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e segurança
da contratação.
16.6 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões,
nos termos do § 1º do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.7 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site
www.comprasnet.go.gov.br, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-los para obtenção das
informações prestadas pelo Pregoeiro.
16.8 Caberá também ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
16.9 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto
constante no site www.comprasnet.go.gov.br e nota de empenho, prevalecerá, sempre, a descrição
deste Edital.
16.10 Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, bem como sanear os erros de pequena relevância, mediante ato
devidamente motivado.
 
16.11 DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa
de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da
Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
16.12 DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
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Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou
procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu
julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente
à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em
Anexo.”
 
17 – DOS ANEXOS
Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante:
ANEXO I – Termo de Referência.
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial.
ANEXO III - Modelo de declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06
ANEXO IV - Relação de Documentos que poderão ser substituídos pela apresentação do Certificado de
Registro Cadastral – CRC.
ANEXO V – Minuta do Contrato.
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Vistoria.

 

Goiânia, 05 de julho de 2019.

 

Fernando de Lima Duarte – 2º Tenente BM
Presidente da CPL e membro da Equipe de Apoio

 
 

 Lucas Passos Galvão – 3º Sargento PM
Membro da Equipe de Apoio

 
 

Jose Wilson Barcelos de Morais – Soldado PM
Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio

 
 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para realizar o seguro de 56 (cinquenta e seis) veículos pertencentes
à frota da Secretaria da Casa Militar.
 
2. JUSTIFICATIVA
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2.1.A presente contratação tem a finalidade de proteger o patrimônio público estadual em face aos
eventuais sinistros que possam ocorrer com os veículos, quando de sua utilização decorrente das várias
atividades exercidas pela administração pública, bem como, resguardar o erário quanto a possíveis
reclamações por danos pessoais e/ou matérias passíveis de serem causados a terceiros e proporcionar um
maior segurança para seus condutores e servidores que farão uso dos veículos no pleno exercício de suas
atribuições;
2.2. As coberturas destinam-se a garantir ao contratante segurado até o limite máximo de indenização ou o
reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, por danos involuntários pessoais e/ou materiais,
causados em seu próprio veículo, a terceiros transportados, terceiros não transportados, bem como demais
situações causadas pelo veículo segurado, decorrentes do de risco coberto.
 
3. PRAZO DE ENTREGA
As apólices deverão ser entregues ao executor do contrato, na Gerência de Transporte da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de assinatura do contrato,
devendo o objeto deste Termo de Referência estar coberto pelo Seguro após a assinatura do contrato.
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

 

Item Descrição do Objeto Bônus MÉDIA
 
 

   Franquia Valor  

1

AGRALE 8500, Euro III E-MEC
4x2 Dies.2p, Placa NKD-
8977, Ano 2008/2008, cor branca,
chassi nº
9BYC27Y2S8C001945

7 R$ 15.000,00 R$ 6.500,00  

2

PAJERO DAKAR/Mitsubishi ,
com capacidade para 07
(sete) pessoas, incluindo o
motorista, Placa OGR-0697, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03846

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

3

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, incluindo o motorista,
Placa OGR-1817, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03848

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

4 PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, incluindo o motorista,
Placa OGR-1827, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03800

7 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00
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5

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGR-1857, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB03857

3 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

6

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGY-1217, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB03842

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

7

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGY-1647, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB04165

7 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

8

RANGER XLl 11P, cabine
simples, Placa OGV-6881, Ano
2011/2012, cor prata, chassi nº
8AFER11P2CJ001185

7 R$ 8.748,08 R$ 4.500,00  

9

HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1693, Ano
2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352480

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

10

HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1663, Ano
2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352481

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

11

HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1643, Ano
2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352378

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

12

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1393, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060074

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

13 HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00
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05 lugares, Placa ONY-1833, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060080

14

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1753, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060140

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

15

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1553, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060147

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

16

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1343, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060153

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

17

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-5083, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060161

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

18

VOLARE W7 Executivo, tipo
micro-ônibus, com capacidade
para 20 lugares, Placa ONS-9884,
Ano 2013/2014, cor preta,
chassi nº 93PB73M10EC052627

5 R$ 25.000,00 R$ 8.500,00  

19

VOLARE W7 Executivo, tipo
micro-ônibus, com capacidade
para 20 lugares, Placa ONS-9874,
Ano 2013/2014, cor preta,
chassi nº 93PB73M10EC052626

5 R$ 25.000,00 R$ 8.500,00  

20

RENAULT MASTER L3H2, tipo
Van, com capacidade para
16 lugares, Placa ONQ-7016, Ano
2013/2014, cor prata,
chassi nº 93YMEN4MEFJ429999

5 R$ 25.000,00 R$ 8.500,00  

21 RENAULT MASTER L3H2, tipo
Van, com capacidade para
16 lugares, Placa ONQ-7056, Ano
2013/2014, cor prata,
chassi nº 93YMEN4MEFJ434319

5 R$ 25.000,00 R$ 8.500,00
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22

TOYOTA COROLA Xei, tipo
Sedam, com capacidade para
05 (cinco) pessoas, incluindo o
motorista, Placa OOC-2306,
Ano 2014/2015, cor preta, chassi
nº 9BRBDWHE6F0216825

3 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

23

TOYOTA COROLA Xei, tipo
Sedam, com capacidade para
05 (cinco) pessoas, Placa OOC-
2346, Ano 2014/2015, cor
preta, chassi nº
9BRBDWHE0F0216805

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

24

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0394, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG6ER276789

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

25

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0414, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG9ER276799

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

26

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0424, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG4ER364126

0 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

27

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0434, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG2ER276787

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

28

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
incluindo o motorista,
Placa OOB-6984, Ano 2014/2015,
cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16019

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  
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29 PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7014, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16041

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

30

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7024, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16016

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

31

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7084, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE15995

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

32

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7124, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16047

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

33

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7134, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16009

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

34

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7174, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE15985

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

35

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7184, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16034

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

36 PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00
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capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7194, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16024

37

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7204,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE15998

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

38

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7234,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16013

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

39

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7274,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16039

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

40

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7284,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE15992

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

41

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7294,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16045

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

42

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7314,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16000

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

43 PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7324,
Ano 2014/2015, cor preta,

3 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00
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chassi nº
93XHYKH8WFCE16004

44

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7344,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16007

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

45

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7364,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16026

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

46

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7494,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16022

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

47

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, incluindo o motorista,
Placa ONE-4554, Ano 2014/2015,
cor preta, chasis nº
9BRBDWHE2F0230916

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

48

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONE-4774, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE5F0231610

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

49

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONE-5004, Ano
2014/2015,cor preta, chassi nº
9BRBDWHEXF0231604

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

50 TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-3001, Ano

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00
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2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE7F0224562

51

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-3611, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE9F0224448

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

52

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-4111, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE5F0222003

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

53

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOB-9393, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0229810

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

54

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOB-9933, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0228687

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

55

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOC-0033, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE6F0230207

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

56

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OMV-4192, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0226213

5 R$ 4.340,00 R$ 1.800,00  

  Valor Total  R$ 340.748,08 R$ 135.000,00  

 
4.1. Os valores acima estimados (franquias e prêmios) tratam-se de referência máxima para a contratação
do objeto deste Termo e foram estipulados com base em cotações mercadológicas.
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5. DAS COBERTURAS
5.1. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM
CAPACIDADE ATÉ 08 (OITO) PESSOA)
5.1.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%-Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
5.1.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 60.000,00
b) Danos corporais - R$ 60.000,00
4.1.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00
b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura
5.2. VEÍCULOS MÉDIOS (Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10 (dez)
pessoas e transporte de cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pickup e/ou Camionetes e Vans) com o peso
bruto total de até 3,5 toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro )-
5.2.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%- Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
5.2.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 80.000,00
b) Danos corporais - R$ 80.000,00
5.2.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00 b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura
5.3. VEÍCULOS PESADOS (VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARGAS SUPERIOR
A 1,5 TONELADAS, INCLUINDO NESTA SUBCLASSE OS VEÍCULOS DESTINADOS AO
TRANSPORTE DE PESSOAS (ÔNIBUS) COM CAPACIDADE SUPERIOR A 10 (DEZ)
PASSAGEIROS) 
5.3.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%- Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
5.3.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 120.000,00
b) Danos corporais - R$ 120.000,00
5.3.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00
b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura
5.4. A cobertura constante neste Termo abrange todo o território nacional
5.4.1. Vidros/outros protegidos: vidros, faróis, lanternas e retrovisores.
5.5. É parte integrante do seguro, objeto deste Termo, os serviços adicionais em tempo integral de
Assistência 24 horas para o veículo, passageiros e motorista até 600km do local do sinistro (na ocorrência
de sinistros e panes), inclusive com serviço de guincho sem custo adicional.
 
6. DA EXECUÇÃO
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6.1. A apólice única deverá ser fornecida à Secretaria da Casa Militar em até 15 (quinze) dias a contar do
recebimento do respectivo ajuste pela contratada, não gerando custo para a contratante e deverá conter, no
mínimo os seguintes itens, de acordo com os valores contratados, seus subitens:
6.1.1. Valor referenciado, 100% (cem por cento) tabela FIPE - CASCO;
6.1.2. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) Danos materiais;
6.1.3. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) Danos corporais;
6.3.4. Valor Acidente pessoais por Passageiro (APP ) - Morte;
6.1.5. Valor Acidentes Pessoais por Passageiro (APP) - Invalidez permanente;
6.1.6. Assistência 24 horas ilimitada;
6.1.7. Cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores;
6.1.8. Valor da franquia de vidros (inclusive pára-brisa), faróis, lanternas e retrovisores, com isenção total
de pagamento;
6.2. Após a entrega das apólices o Gestor do contrato terá prazo de 10 (dez) dias para verificação da sua
conformidade;
6.3. Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, número de chassi, etc,
a contratada terá 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do pedido expresso pelo contratante;
6.4. A contratante deverá fornecer manual ou equivalente contendo informações relativa ao funcionamento
do seguro para os veículos objeto deste Termo de Referência;
6.5. A seguradora contratada, após ser acionada pela contratante, deverá providenciar imediatamente a
execução dos serviços constantes neste Termo.
6.6. Havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais a contratada não
poderá cobrará valor de franquia;
6.7. Não haverá cobrança de franquia em caso de indenização integral ou danos causados por incêndio,
queda de raio e/ou explosão, bem como enchentes;
6.8. Não serão aprovadas cotações com franquia REDUZIDA, pois tal modalidade onera os custos de
contração de seguros.
 
7. DOS SINISTROS
7.1. Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação
do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina
autorizada pela CONTRATANTE, e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada
uma das coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme segue:
7.1.1. Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto, incluindo os vidros.
7.1.2. Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
7.1.3. Raios e suas consequências.
7.1.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual
por terceiros.
7.1.5. Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo.
7.1.6. Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
7.1.8. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive quando
guardado em subsolo.
7.1.9. Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida higienização quando
o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização não implica perda de bônus para o segurado.
7.1.10. Granizo, ventos fortes, terremoto e demais eventos afins.



05/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 7897373 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10619690&infra_sis… 26/54

7.1.11. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder
de terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
7.1.12. Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores, sem pagamento de
franquia;
7.1.13. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
7.1.14. Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.
7.1.15. Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
a) Chaveiro;
b) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até a
oficina autorizada pela CONTRATANTE;
c) Transporte da pessoa por imobilização do veículo segurado;
d) transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.
e) socorro mecânico emergencial no local,
f) Troca de pneus, remendo de pneus e troca de lampadas.
 
8. DA VISTORIA PRÉVIA
8.1. A vistoria prévia não é obrigatória para fins de participação nesta licitação, porém, o licitante que não
a fizer, não se eximirá de assumir todas as obrigações pertinentes ao objeto desta licitação.
8.2. A vistoria prévia dos veículos constantes no Lote Único do Anexo I deverá ser marcada previamente
por intermédio do telefone (0xx62) 3201-9758/9786, ou pessoalmente Gerência de Transportes/Secretaria
da Casa Militar, sito na Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), nº 01, Setor Central, Goiânia-GO,
de segunda à sexta-feira, no horário das 08 às 12 e ou das 14 às 18 horas.
8.3 As vistorias somente poderão ser realizadas até o ultimo dia útil que anteceder à data de abertura da
licitação, tendo em vista a natureza do objeto da presente contratação e as especificidades de cada
automóvel que servem de base para a completa formulação das propostas de preço.
8.4. As empresas licitantes poderão apresentar, juntamente com a documentação de habilitação, a
Declaração de Vistoria assinada pelo servidor responsável pela Gerência de Transportes da Secretaria da
Casa Militar e pelo Representante da licitante.
 
9. DA AVARIA E DO SINISTRO
9.1 Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do seguro, isto não será
impeditivo para contratação, sendo, porém, estas avarias excluídas da cobertura do seguro em caso de
sinistro de Perda Parcial.
9.2. Após procedimento de recuperação pelo contratante, durante a vigência do seguro, este deverá
submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
9.3. Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
9.4. Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme item 8 deste Termo de Referência, será
desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a responsabilidade, a partir da
contratação, de acordo com objeto deste seguro.
9.5. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia
durante 7 (sete) dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro.
9.6. A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com acessibilidade em todo o
território nacional.
9.7. Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATADA terá, no máximo, 5
(cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à liberação do
serviço a ser executado.
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9.8. Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATADA deverá atender em um prazo máximo de 3
(três) horas, após o aviso de sinistro.
 
10. REGULAÇÃO DE SINISTRO
10.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir sobre a cobertura.
10.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da seguradora, o
contratante poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da
execução integralmente.
10.3. Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério do contratante.
10.4. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática
sem cobrança de prêmio adicional.
10.5. Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do
serviço ficará totalmente a cargo do contratante, não cabendo, pela CONTRATADA, quaisquer
impedimentos para liberação da execução do serviço.
10.6. O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a 30 (trinta)
dias do aviso de sinistro.
 
11. DA INDENIZAÇÃO
11.1. Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão,
obrigatoriamente, por conta da seguradora.
11.2. Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na tentativa de
evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade da seguradora.
11.3. Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da
garantia contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados
pelo contratante e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
11.4. A indenização integral será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de
um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
referenciado.
11.5. Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor referenciado, valores
concernentes a avarias previamente constatadas.
11.6. Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do
veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária do veículo e da sociedade
seguradora.
 
12. DA INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO
12.1. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s), durante o período da vigência da
apólice, a CONTRATADA deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio
total referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores
ofertados no certame que objetivou a contratação.
12.2. Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o prêmio
anteriormente contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada
proporcionalmente ao período a decorrer.
12.3. Caberá ao contratante, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado previamente com,
pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O mesmo procedimento será adotado
para efeito de substituição de veículos, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar a menor proposta
apresentada, caso o seu orçamento não seja o de menor valor.
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12.4. Havendo necessidade de exclusão, durante o período de vigência da apólice, de exclusão de
veiculo(s), a CONTRATADA deverá calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à
Administração Publica, mediante a aplicação da fórmula: X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde: X = Valor anual
do prêmio por veículo; 12 = Número de meses; Y = Valor mensal do prêmio por veículo; Z = Número de
meses restantes para o término da apólice; VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.
12.5. O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido considerando a data a
partir da comunicação realizada pelo contratante à operadora do referido seguro. Esta comunicação poderá
ser realizada por meio de correspondência eletrônica com confirmação de entrega e recebimento ou via
carta com aviso de recebimento.
12.6. Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias. A devolução, encontrada no
resultado de VT, deverá ser realizada mediante deposito na conta do Órgão contratante, devendo a empresa
enviar recibo, devidamente quitado à Secretaria da Casa Militar.
 
13. DO ENDOSSO E DOS BÔNUS
13.1. Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice poderão ser
solicitadas pelo contratante e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras
constantes neste Termo.
13.2. Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, chassi
e placas dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto desta
contratação, durante o período da vigência da apólice.
13.3. A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias, a contar de pedido
expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
13.4. A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá observar os bônus
estabelecidos neste Termo.
13.5.  A bonificação estabelecida neste Termo foi obtida, por meio de adição de 1(uma) unidade à
bonificação das atuais apólices.
 
14. DOS SALVADOS
14.1. Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade da
seguradora;
14.2. É de inteira responsabilidade da seguradora contratada providenciar a transferência dos referidos
salvados e o devido encerramento de registro em nome da contratada junto aos órgãos pertinentes.
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. A vigência contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da outorga, condicionando sua
eficácia à publicação do seu teor por extrato, no Diário Oficial do Estado de Goiás, prorrogável até o
limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação da contratante, desde que devidamente justificada a
necessidade.
 
16. FORMA DE FORNECIMENTO
16.1. A Apólice de Seguro deverá ser emitida nominalmente ao Órgão adquirente do respectivo seguro,
sem custo adicional.
 
17. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a cumprir imediatamente, caso seja acionada, as obrigações ora assumidas,
referentes ao seguro dos veículos especificado na Cláusula Quarta, em toda a sua plenitude.
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17.2. Caso seja acionada pelo Contratante, a Contratada deverá cumprir o pagamento da importância que
lhe couber.
17.3. Prestar, sempre que solicitado pelo(a) Gerente de Transportes desta Secretaria da Casa Militar,
informações que julgar necessárias, a respeito dos serviços contratados.
17.4. Manter durante toda execução deste ajuste, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
17.5. Designar um preposto na região metropolitana de Goiânia (na sede, filial ou escritório da
contratada), com poderes para representá-la perante o contratante e manter dados de contatos deste,
atualizados.
17.6. Manter durante a vigência do contrato: sede, filial ou escritório na região metropolitana de Goiânia-
GO e indicar o preposto com poderes para representá-la bem como, gerir este Ajuste junto à contratante,
mantendo os dados de contatos deste atualizados.
17.7. A critério do CONTRATANTE a CONTRATADA fica desde já, obrigada a aceitar nas mesmas
condições de sua proposta original, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93.
 
18. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato, inclusive comunicando
à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administrador e/ou endereço de
cobrança.
18.2. Efetuar o pagamento da prestação do serviço, no prazo ajustado de até 15 (quinze) dias, contados da
apresentação da respectiva fatura, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, para pagamento.
18.3. Designar Gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto em a sua plenitude, inclusive
relatar e solicitar as providências julgadas necessárias à boa conclusão do ajuste.
18.4. Somente permitir que os veículos sejam conduzidos por pessoas habilitadas;
 
19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será creditado em nome da seguradora contratada, emitente da apólice, mediante
boleto ou equivalente, contratada, exclusivamente na Caixa Econômica Federal, conforme art. 4º da Lei
Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado do
recebimento definitivo das apólices, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos
documentos hábeis de cobrança.
19.2. A Nota Fiscal/Fatura/boleto correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, com o
número do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, diretamente ao responsável
pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal/fatura para pagamento, quando
cumpridas todas as condições pactuadas;
19.2.1. Não se admitirá Notas Fiscais/Faturas/boletos e apólice emitidos com CNPJ que não seja o da
empresa vencedora da licitação, mesmo aqueles de filiais ou matriz.
19.3. Para efetivação do pagamento, a regularidade fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis
ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros documentos que possam ser
considerados pertinentes pelo setor responsável pelo pagamento do CONTRATANTE, devendo a
contratada manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
19.4. Na hipótese de pendência da contratada quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, providenciar-se-á sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e de rescisão do
contrato, resguardada a ampla defesa;
19.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis. Após o transcurso de 12 (doze) meses, a contar da data da
proposta, o preço poderá ser reajustado para manter o equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o

Í Í
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será aplicado o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do mês anterior ao da expiração da vigência.
19.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o
mesmo, esta fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento
serão calculados pela seguinte fórmula: EM = N x Vp x (I / 365) onde EM = Encargos moratórios a serem
pagos pelo atraso de pagamento; 42 N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para
pagamento e a data do efetivo pagamento. Vp = Valor da parcela em atraso. I = IPCA anual acumulado
(Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
19.7. Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da Secretaria da Casa Militar/GO é nº
37.261.757/0001-49.
19.8. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente da contratada, exclusivamente na
Caixa Econômica Federal, conforme art. 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014.
 
20. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da Dotação Orçamentária nº
2019.1601.04.122.4002.4002.03.100.90 natureza de despesa 3.3.90.39.51.
20.2. Para os exercícios seguintes, em caso de prorrogação contratual, serão emitidas notas de empenho à
conta das dotações orçamentárias previstas para despesas da mesma natureza.
 
21. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
21.1. Além da documentação relativa a qualificação técnica exigida no edital, a licitante (seguradora)
vencedora deverá apresentar juntamente com os demais documentos e propostas, no prazo estipulado no
edital, a comprovação de autorização de funcionamento de seguradora junto à SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados, na forma do art. 44 do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967.
21.2. A licitante (seguradora) deverá comprovar, através de procuração, contrato social ou outro
instrumento hábil, os poderes do preposto indicado na proposta para representá-la na execução do objeto.
21.3. A licitante (seguradora) deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado e Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem que o licitante já realizou os
serviços objeto pertinente ao deste Certame.
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. A licitante deverá apresentar as coberturas oferecidas juntamente com a proposta comercial e sua
validade não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
22.2. A proposta comercias deverá conter condições de pagamento não inferior ao estipulado neste Termo
de Referência.
22.3. A licitante (seguradora) vencedora deverá encaminhar, juntamente com sua proposta e no prazo
estipulado no edital, relação das oficinas credenciadas, aptas a efetuar manutenção corretiva nos veículos
segurados, em caso de sinistros, informando endereços, telefones de contato e nome dos prepostos.
22.4. Na proposta deverão estar inclusas todas as despesas para realização dos serviços tais como: custo
das apólices, impostos, taxas, tributos, transportes e pagamento de funcionários e meios necessários para
pronta entrega em cumprimento dos serviços de seguros contratados.
22.5. Na proposta deverá constar o Nome do Preposto na região metropolitana de Goiânia (na sede, filial
ou escritório da contratada), para representá-la perante dados de contatos deste, atualizados.
22.6. A franquia deverá ser conforme especificação do termo de referência, porém não serão aceitas
franquias com valor acima do estimado para esta contratação.
22.7. Na proposta a licitante deverá constar a isenção para vidros, faróis, lanternas e retrovisores.
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23. DAS PENALIDADES
23.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos
acordados poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à
CONTRATADA;
I. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração e descredenciamento do CADFOR, pelo
prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações
legais, àquele que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa;
II. Advertência;
III. Multa de mora, em decorrência da inexecução contratual, inclusive pro atraso injustificado na
execução do contrato, além das sanções referidas no art. 78 da Lei de 30/04/2015 44 Estadual nº
17.928/2012, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não-
cumprido;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma físico de obras não-cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
IV. Suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração, graduados
nos prazos;
a) 06 (seis) meses nos casos de:
a.1) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
a.2) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens;
c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
c.1) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
c.2) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia
comunicação à Administração;
c.3) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual;
c.4) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.
V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do art. 82 da
Lei nº 17.928/2012. As sanções previstas nos incisos I, II, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso III;
23.2. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
23.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.
 
24. DA RESCISÃO CONTRATUAL
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24.1 O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos no artigo 78, e na forma disposta pelo artigo
79, e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei Federalº 8.666/93;
24.2 Também  poderá  ocorrer  a  rescisão  do  contrato  por  conveniência  da  administração,  a qualquer
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias.
24.3 A CONTRATANTE se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou  suspender,  a qualquer tempo, a execução
do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira,  devidamente  autorizada  e 
fundamentada,  caso  em  que  à  CONTRATADA  terá direito  de  receber  os  serviços  efetivamente 
executados  e  demais  ressarcimentos  garantidos  e previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
24.4 Ficam reconhecidos os direitos do SECAMI/GO em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

Goiânia, 05 de julho de 2019.

 

Alan Jones Oliveira Soares – Capitão QOPM

Gerente de Transporte da Secretaria da Casa Militar

 

 

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019
PROCESSO: 201900015000955

 

Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
Validade da Proposta: (igual ou superior a 90 dias)
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento definitivo das apólices, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.
Prazo de entrega: de acordo com termo de referência.
Declaramos que concordamos e atendemos a todos os termos do edital e seus anexos.
Conta Corrente nº:                              Banco:                                        Nº da Agência:
Local e Data
No valor desta proposta estão inclusas todas as despesas para realização dos serviços tais como: custo das
apólices, impostos, taxas, tributos, transportes e pagamento de funcionários e todos os acessórios e meios
necessários para pronta entrega em cumprimento dos serviços de seguros contratados.
 
LOTE único: prestação do serviço de seguro de veículos automotores.
(Ao elaborar a proposta de preços a licitante vencedora deverá copiar a tabela de itens do lote único
que se encontra no termo de referência acima postado e anexar nesta com os preços devidamente
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ajustados; especificar, também, as coberturas, conforme item 4 e seus subitens, do Termo de
Referência, assistência, etc.).

 
Carimbo, nome e assinatura do Responsável Legal.

 
 

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019

 

A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e
do CPF nº ______________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

 

Local e data.
____________________________________

Representante legal
 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06,
caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.
 

 

ANEXO IV
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELA
APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

 
O licitante poderá apresentar o CRC em substituição aos documentos relativos à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, conforme listados abaixo:
 
1. Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser
substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no
órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
 
2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:
c1) à Seguridade Social – INSS
c2) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c3) à Fazenda Pública Federal:
c3.1) Receita Federal, e c3.2) Dívida Ativa da União;
c4) à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede do licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);
c5) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede do licitante, bem como de onde os serviços
serão prestados (Tributos Mobiliários);
c6) à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa).
c7) à Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
2.1. Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução
contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal, mediante apresentação do CRC,
deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº
001930/2008).
 
3. Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrado
há mais de três meses da data da apresentação da proposta;
b) Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices
contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:
- ILC: Índice de Liquidez Corrente ou,
- ILG: Índice de Liquidez Geral ou,
- GS: Grau de Solvência

ILC =
 AC     

PC
=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG =
AC + RLP

    PC + PNC
=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

GS =
___AT___

 PC + PNC
=

______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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c) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
Nota:
O Certificado de Regularidade de Registro Cadastral - CRC, deverá estar dentro do prazo de validade com
status homologado. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado ao licitante o direito de
apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.
 
 

ANEXO V – Minuta do Contrato
CONTRATO N.º XX/2019 - SECAMI

 
Minuta do Contrato de prestação de serviços que fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, a empresa ____________________, nas cláusulas e
condições que se seguem:
 
Aos ___________ dias do mês de _______________ do ano de dois mil e dezenove (___/____/2019), o
ESTADO DE GOIÁS, representado pela Procuradora - Chefe da Procuradoria Setorial da Casa Civil, Drª.
Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade, brasileira, casada, Advogada, OAB-GO nº 31.750,
CPF/MF nº 860.935.251-04, com base na delegação de competência, nos termos do § 2º do art. 47 da Lei
Complementar Estadual nº 58, de 04 de julho de 2006, com alteração de dispositivo pela Lei
Complementar Estadual nº 106, de 28 de novembro de 2013, com domicílio funcional no Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, nº 400, 8° Andar, Setor Central, Goiânia-GO, CEP: 74003-010, por intermédio da
Secretaria de Estado da Casa Militar, CNPJ nº 37.261.757/0001-49, com sede na Rua 82 nº 400, Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar, Setor Central, neste ato representado pelo Sr. Tenente-Coronel
QOPM Luiz Carlos Alencar, brasileiro, casado, militar, residente e domiciliado em Goiânia, Goiás,
portador da Carteira de Identidade nº 20.091, PMGO e CPF 391.423.701-59, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, com
sede na ______________, Bairro ___________, Cep: __________, neste ato, representada pelo(a)
______________, portadora do CPF nº ___________ e Carteira de Identidade nº _______, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem assinar o presente instrumento. O presente Pregão tem por objeto
a contratação de empresa especializada para realizar o seguro dos veículos pertencentes à frota da
Secretaria de Estado da Casa Militar, conforme o Processo Administrativo nº 201900015000955, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual n° 17.928/12, suas alterações e exigências estabelecidas
no instrumento convocatório e seus Anexos, mediante as CLÁUSULAS e condições seguintes:
 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para realizar o seguro de
veículos pertencentes à frota da Secretaria de Estado da Casa Militar.
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO QUANTITATIVO E DOS PREÇOS
2.1. Especificações do objeto com respectivos preços, por veículo segurado, são os seguintes:

Item Descrição do Objeto Bônus MÉDIA
 
 

   Franquia Valor  

1 AGRALE 8500, Euro III E-MEC
4x2 Dies.2p, Placa NKD-

7   
 



05/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 7897373 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10619690&infra_sis… 36/54

8977, Ano 2008/2008, cor branca,
chassi nº
9BYC27Y2S8C001945

2

PAJERO DAKAR/Mitsubishi ,
com capacidade para 07
(sete) pessoas, incluindo o
motorista, Placa OGR-0697, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03846

5    

3

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, incluindo o motorista,
Placa OGR-1817, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03848

5    

4

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, incluindo o motorista,
Placa OGR-1827, Ano
2011/2012, cor preta, chassi nº
93XJRKH8WCCB03800

7    

5

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGR-1857, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB03857

3    

6

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGY-1217, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB03842

5    

7

PAJERO DAKAR/Mitsubishi,
com capacidade para 07 (sete)
pessoas, Placa OGY-1647, Ano
2011/2012, cor preta, chassi
nº 93XJRKH8WCCB04165

7    

8

RANGER XLl 11P, cabine
simples, Placa OGV-6881, Ano
2011/2012, cor prata, chassi nº
8AFER11P2CJ001185

7    

9 HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1693, Ano

5   
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2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352480

10

HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1663, Ano
2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352481

5    

11

HYUNDAY/ AZERA tipo Sedan,
com capacidade para 05
lugares, Placa ONY-1643, Ano
2013/2014, cor preta, chassi
nº KMHFH41HBEA352378

5    

12

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1393, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060074

5    

13

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1833, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060080

5    

14

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1753, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060140

5    

15

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1553, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060147

5    

16

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-1343, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060153

5    

17

HYUNDAI/ TUCSON GLS, tipo
Suv, com capacidade para
05 lugares, Placa ONY-5083, Ano
2013/2014, cor preta,
chassi nº 95PJN81EPEB060161

5    
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18 VOLARE W7 Executivo, tipo
micro-ônibus, com capacidade
para 20 lugares, Placa ONS-9884,
Ano 2013/2014, cor preta,
chassi nº 93PB73M10EC052627

5    

19

VOLARE W7 Executivo, tipo
micro-ônibus, com capacidade
para 20 lugares, Placa ONS-9874,
Ano 2013/2014, cor preta,
chassi nº 93PB73M10EC052626

5    

20

RENAULT MASTER L3H2, tipo
Van, com capacidade para
16 lugares, Placa ONQ-7016, Ano
2013/2014, cor prata,
chassi nº 93YMEN4MEFJ429999

5    

21

RENAULT MASTER L3H2, tipo
Van, com capacidade para
16 lugares, Placa ONQ-7056, Ano
2013/2014, cor prata,
chassi nº 93YMEN4MEFJ434319

5    

22

TOYOTA COROLA Xei, tipo
Sedam, com capacidade para
05 (cinco) pessoas, incluindo o
motorista, Placa OOC-2306,
Ano 2014/2015, cor preta, chassi
nº 9BRBDWHE6F0216825

3    

23

TOYOTA COROLA Xei, tipo
Sedam, com capacidade para
05 (cinco) pessoas, Placa OOC-
2346, Ano 2014/2015, cor
preta, chassi nº
9BRBDWHE0F0216805

5    

24

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0394, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG6ER276789

5    

25 Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0414, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG9ER276799

5   
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26

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0424, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG4ER364126

0    

27

Chrysler Tow Cowtry & Country
Limited, tipo mini van,
com capacidade para 07 lugares,
Placa OOA-0434, Ano
2014/2014, cor preta, chassi nº
2C4PC1GG2ER276787

5    

28

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
incluindo o motorista,
Placa OOB-6984, Ano 2014/2015,
cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16019

5    

29

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7014, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16041

5    

30

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7024, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16016

5    

31

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7084, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE15995

5    

32

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7124, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16047

5    
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33 PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7134, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16009

5   

34

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7174, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE15985

5    

35

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7184, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16034

5    

36

PAJERO DAKAR/Mitsubishi
HPE, tipo SUV, com
capacidade para 07 (sete) pessoas,
Placa OOB-7194, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
93XHYKH8WFCE16024

5    

37

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7204,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE15998

5    

38

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7234,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16013

5    

39

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7274,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16039

5    

40 PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07

5   
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(sete) pessoas, Placa OOB-7284,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE15992

41

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7294,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16045

5    

42

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7314,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16000

5    

43

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7324,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16004

3    

44

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7344,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16007

5    

45

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7364,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16026

5    

46

PAJERO DAKAR HPE, tipo
SUV, com capacidade para 07
(sete) pessoas, Placa OOB-7494,
Ano 2014/2015, cor preta,
chassi nº
93XHYKH8WFCE16022

5    

47 TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, incluindo o motorista,

5   
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Placa ONE-4554, Ano 2014/2015,
cor preta, chasis nº
9BRBDWHE2F0230916

48

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONE-4774, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE5F0231610

5    

49

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONE-5004, Ano
2014/2015,cor preta, chassi nº
9BRBDWHEXF0231604

5    

50

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-3001, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE7F0224562

5    

51

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-3611, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE9F0224448

5    

52

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa ONL-4111, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE5F0222003

5    

53

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOB-9393, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0229810

5    

54 TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOB-9933, Ano

5   
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2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0228687

55

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OOC-0033, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE6F0230207

5    

56

TOYOTA/COROLLA Xei, 2.0,
flex, tipo Sedam, com
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Placa OMV-4192, Ano
2014/2015, cor preta, chassi nº
9BRBDWHE3F0226213

5    

Valor Total:     

 
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS COBERTURAS
3.1. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
COM CAPACIDADE ATÉ 08 (OITO) PESSOA).
3.1.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%-Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
3.1.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 60.000,00
b) Danos corporais - R$ 60.000,00
3.1.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00
b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura
 
3.2. VEÍCULOS MÉDIOS (Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 10
(dez) pessoas e transporte de cargas leves, ou seja, mistos (Ex.: Pickup e/ou Camionetes e Vans) com
o peso bruto total de até 3,5 toneladas, incluindo Ambulâncias e Unidades de Saúde e/ou Socorro).
3.2.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%- Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
3.2.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 80.000,00
b) Danos corporais - R$ 80.000,00
3.2.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00 b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura.
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3.3. VEÍCULOS PESADOS (VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARGAS
SUPERIOR A 1,5 TONELADAS, INCLUINDO NESTA SUBCLASSE OS VEÍCULOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS (ÔNIBUS) COM CAPACIDADE SUPERIOR A
10 (DEZ) PASSAGEIROS).
5.3.1. Modalidade da contratação: Valor Mercado Referenciado (VMR (100%- Tabela FIPE - Fundação de
Pesquisas Econômicas)
5.3.1.1. Coberturas: Colisão, Incêndio, Roubo ou furto, RCF-V e APP-V
a) Danos Materiais - R$ 120.000,00
b) Danos corporais - R$ 120.000,00
3.3.1.2. ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS - APP-V:
a) Morte por pessoa - R$ 10.000,00
b) Invalidez permanente por pessoa - R$ 10.000,00
c) Despesas médicas hospitalares por pessoa - R$ Sem cobertura
3.4. A cobertura constante neste Termo abrange todo o território nacional
3.4.1. Vidros/outros protegidos: vidros, faróis, lanternas e retrovisores.
3.5. É parte integrante do seguro, objeto deste Termo, os serviços adicionais em tempo integral de
Assistência 24 horas para o veículo, passageiros e motorista até 600km do local do sinistro (na ocorrência
de sinistros e panes), inclusive com serviço de guincho sem custo adicional.
 
4 - CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
4.1. A apólice única deverá ser fornecida à Secretaria de Estado da Casa Militar em até 15 (quinze) dias a
contar do recebimento do respectivo ajuste pela contratada, não gerando custo para a contratante e deverá
conter, no mínimo os seguintes itens, de acordo com os valores contratados, seus subitens:
4.1.1. Valor referenciado, 100% (cem por cento) tabela FIPE - CASCO;
4.1.2. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) Danos materiais;
4.1.3. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) Danos corporais;
4.3.4. Valor Acidente pessoais por Passageiro (APP ) - Morte;
4.1.5. Valor Acidentes Pessoais por Passageiro (APP) - Invalidez permanente;
4.1.6. Assistência 24 horas ilimitada;
4.1.7. Cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores;
4.1.8. Valor da franquia de vidros (inclusive pára-brisa), faróis, lanternas e retrovisores, com isenção total
de pagamento;
4.2. Após a entrega das apólices o Gestor do contrato terá prazo de 10 (dez) dias para verificação da sua
conformidade;
4.3. Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos, número de chassi, etc,
a contratada terá 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do pedido expresso pelo contratante;
4.4. A contratante deverá fornecer manual ou equivalente contendo informações relativa ao funcionamento
do seguro para os veículos objeto deste Termo de Referência;
4.5. A seguradora contratada, após ser acionada pela contratante, deverá providenciar imediatamente a
execução dos serviços constantes neste Termo.
4.6. Havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais a contratada não
poderá cobrará valor de franquia;
4.7. Não haverá cobrança de franquia em caso de indenização integral ou danos causados por incêndio,
queda de raio e/ou explosão, bem como enchentes;
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4.8. Não serão aprovadas cotações com franquia REDUZIDA, pois tal modalidade onera os custos de
contração de seguros.
 
5 – CLÁUSULA QUINTA - DOS SINISTROS
5.1. Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação
do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina
autorizada pela CONTRATANTE, e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada
uma das coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme segue:
5.1.1. Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de roubos ou furto, incluindo os vidros.
5.1.2. Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
5.1.3. Raios e suas consequências.
5.1.4. Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e eventual
por terceiros.
5.1.5. Quedas em precipícios ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o veículo.
5.1.6. Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
5.1.8. Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive quando
guardado em subsolo.
5.1.9. Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida higienização quando
o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização não implica perda de bônus para o segurado.
5.1.10. Granizo, ventos fortes, terremoto e demais eventos afins.
5.1.11. Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, estiver em poder
de terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
5.1.12. Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores, sem pagamento de
franquia;
5.1.13. Responsabilidade Civil Facultativa (RCF – Danos Pessoais).
5.1.14. Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.
5.1.15. Cobertura adicional de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
a) Chaveiro;
b) Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, até a
oficina autorizada pela CONTRATANTE;
c) Transporte da pessoa por imobilização do veículo segurado;
d) transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.
e) socorro mecânico emergencial no local,
f) Troca de pneus, remendo de pneus e troca de lâmpadas.
 
6 – CLÁUSULA SEXTA - DA AVARIA E DO SINISTRO
6.1 Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do seguro, isto não será
impeditivo para contratação, sendo, porém, estas avarias excluídas da cobertura do seguro em caso de
sinistro de Perda Parcial.
6.2. Após procedimento de recuperação pelo contratante, durante a vigência do seguro, este deverá
submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
6.3. Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
6.4. Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, conforme item 8 do Termo de Referência, será
desconsiderada qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a responsabilidade, a partir da
contratação, de acordo com objeto deste seguro.
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6.5. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia
durante 7 (sete) dias da semana, central de comunicação para aviso de sinistro.
6.6. A central poderá funcionar por e-mail, telefone, fax ou serviço online, com acessibilidade em todo o
território nacional.
6.7. Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATADA terá, no máximo, 5
(cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a vistoria no veículo e proceder à liberação do
serviço a ser executado.
6.8. Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATADA deverá atender em um prazo máximo de 3
(três) horas, após o aviso de sinistro.
 
7 – CLÁUSULA SÉTIMA - REGULAÇÃO DE SINISTRO
7.1. Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir sobre a cobertura.
7.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da seguradora, o
contratante poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da
execução integralmente.
7.3. Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério do contratante.
7.4. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática
sem cobrança de prêmio adicional.
7.5. Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do
serviço ficará totalmente a cargo do contratante, não cabendo, pela CONTRATADA, quaisquer
impedimentos para liberação da execução do serviço.
7.6. O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a 30 (trinta) dias
do aviso de sinistro.
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA INDENIZAÇÃO
8.1. Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão,
obrigatoriamente, por conta da seguradora.
8.2. Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na tentativa de
evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade da seguradora.
8.3. Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia
contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pelo
contratante e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
8.4. A indenização integral será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de
um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
referenciado.
8.5. Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor referenciado, valores
concernentes a avarias previamente constatadas.
8.6. Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do
veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária do veículo e da sociedade
seguradora.
 
9 - CLÁUSULA NONA - DA INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO
9.1. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s), durante o período da vigência da
apólice, a CONTRATADA deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio
total referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores
ofertados no certame que objetivou a contratação.
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9.2. Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o prêmio anteriormente
contratado, a seguradora deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada proporcionalmente
ao período a decorrer.
9.3. Caberá ao contratante, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado previamente com,
pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O mesmo procedimento será adotado
para efeito de substituição de veículos, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar a menor proposta
apresentada, caso o seu orçamento não seja o de menor valor.
9.4. Havendo necessidade de exclusão, durante o período de vigência da apólice, de exclusão de
veículo(s), a CONTRATADA deverá calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à
Administração Pública, mediante a aplicação da fórmula:
X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde:
X = Valor anual do prêmio por veículo;
12 = Número de meses;
Y = Valor mensal do prêmio por veículo;
Z = Número de meses restantes para o término da apólice;
VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.
9.5. O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido considerando a data a
partir da comunicação realizada pelo contratante à operadora do referido seguro. Esta comunicação poderá
ser realizada por meio de correspondência eletrônica com confirmação de entrega e recebimento ou via
carta com aviso de recebimento.
9.6. Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias. A devolução, encontrada no
resultado de VT, deverá ser realizada mediante deposito na conta do Órgão contratante, devendo a empresa
enviar recibo, devidamente quitado à Secretaria da Casa Militar.
9.7. A inclusão de veículo no objeto do contrato refere-se a alteração quantitativa do objeto, devendo ser
previamente formalizada por termo aditivo. Do mesmo modo, a substituição e exclusão, são alterações
contratuais que demandam a formalização de termo aditivo, em todos os casos observados os limites do
artigo 65, §§1º e 2º.
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENDOSSO E DOS BÔNUS
10.1. Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice poderão ser
solicitadas pelo contratante e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras
constantes neste Termo.
10.2. Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, chassi
e placas dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto desta
contratação, durante o período da vigência da apólice.
10.3. A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias, a contar de pedido
expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
10.4. O licitante vencedor, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá observar os bônus
estabelecidos neste Termo.
10.5.  A bonificação estabelecida neste Termo foi obtida, por meio de adição de 1(uma) unidade à
bonificação das atuais apólices.
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SALVADOS
11.1. Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade da
seguradora;
11.2. É de inteira responsabilidade da seguradora contratada providenciar a transferência dos referidos
salvados e o devido encerramento de registro em nome da contratada junto aos órgãos pertinentes.
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12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. A contratada obriga-se a cumprir imediatamente, caso seja acionada, as obrigações ora assumidas,
referentes ao seguro dos veículos especificado na Cláusula Quarta, em toda a sua plenitude.
12.2. Caso seja acionada pelo Contratante, a Contratada deverá cumprir o pagamento da importância que
lhe couber.
12.3. Prestar, sempre que solicitado pelo(a) Gerente de Transportes desta Secretaria da Casa Militar,
informações que julgar necessárias, a respeito dos serviços contratados.
12.4. Manter durante toda execução deste ajuste, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
12.5. Designar um preposto na região metropolitana de Goiânia (na sede, filial ou escritório da
contratada), com poderes para representá-la perante o contratante e manter dados de contatos deste,
atualizados.
12.6. Manter durante a vigência do contrato: sede, filial ou escritório na região metropolitana de Goiânia-
GO e indicar o preposto com poderes para representá-la bem como, gerir este Ajuste junto à contratante,
mantendo os dados de contatos deste atualizados.
12.7. A critério do CONTRATANTE a CONTRATADA fica desde já, obrigada a aceitar nas mesmas
condições de sua proposta original, acréscimos ou supressões necessárias nos serviços contratados até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do
art. 65 da Lei 8.666/93.
 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato, inclusive comunicando
à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administrador e/ou endereço de
cobrança.
13.2. Efetuar o pagamento da prestação do serviço, no prazo ajustado, contados da apresentação da
respectiva fatura, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, para pagamento.
13.3. Designar Gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto em a sua plenitude, inclusive
relatar e solicitar as providências julgadas necessárias à boa conclusão do ajuste.
13.4. Somente permitir que os veículos sejam conduzidos por pessoas habilitadas;
 
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
14.1. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização e gestão geral do objeto deste contrato, através do Chefe
de Transportes da Secretaria de Estado da Casa Militar.
14.1.1. A fiscalização verificará o cumprimento das obrigações contratuais, bem como a quantidade e
qualidade dos serviços prestados e aceitabilidade dos mesmos.
 
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. O valor do presente contrato é R$ XXXX (XX), devendo a despesa correr à conta da dotação
2019.16.01.04.122.4002.4002.03.100.90, do vigente orçamento, conforme Nota de Empenho n.º XXX,
de XX/XX/XXX, natureza de despesa 3.3.90.39.51.
 
16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE
16.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. Após o transcurso de 12 (doze)
meses, a contar da data da proposta, o preço poderá ser reajustado para manter o equilíbrio econômico-
financeiro, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será

Í
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aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do mês anterior ao da expiração da
vigência.
16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
 
17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será creditado em nome da seguradora contratada, emitente da apólice, mediante
boleto ou equivalente, contratada, exclusivamente na Caixa Econômica Federal, conforme art. 4º da Lei
Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado do
recebimento definitivo das apólices, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos
documentos hábeis de cobrança.
17.2. A Nota Fiscal/Fatura/boleto correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, com o
número do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, diretamente ao responsável
pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal/fatura para pagamento, quando
cumpridas todas as condições pactuadas;
17.2.1. Não se admitirá Notas Fiscais/Faturas/boletos e apólice emitidos com CNPJ que não seja o da
empresa vencedora da licitação, mesmo aqueles de filiais ou matriz.
17.3. Para efetivação do pagamento, a regularidade fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis
ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros documentos que possam ser
considerados pertinentes pelo setor responsável pelo pagamento do CONTRATANTE, devendo a
contratada manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.
17.4. Na hipótese de pendência da contratada quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, providenciar-se-á sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e de rescisão do
contrato, resguardada a ampla defesa;
17.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis, conforme item 16.1.
17.6. Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o
mesmo, esta fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento
serão calculados pela seguinte fórmula:
EM = N x Vp x (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento.
Vp = Valor da parcela em atraso.
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
17.7. Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da Secretaria da Casa Militar/GO é nº
37.261.757/0001-49.
17.8. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente da contratada, exclusivamente na
Caixa Econômica Federal, Agência ________ Conta Corrente nº _________, conforme art. 4º da Lei
Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014.
 
18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA
18.1 - A vigência contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da outorga, condicionando sua
eficácia à publicação do seu teor por extrato, no Diário Oficial do Estado de Goiás, prorrogável até o
limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação da contratante, desde que devidamente justificada a
necessidade.
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18.2 - O presente contrato terá sua execução suspensa, ocorrendo motivos de força maior ou caso fortuito,
que impeça o seu cumprimento por qualquer das partes, prosseguindo na sua execução logo que cesse a
causa que ensejou a suspensão. Eventual suspensão da execução contratual não implica em suspensão da
vigência.
 
19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES
19.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, acréscimos ou
reduções até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do montante deste contrato, nos termos do § 1º, do
art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
19.2. Tais acréscimos ou reduções decorrerão da necessidade de aumentar ou diminuir o quantitativo dos
serviços a serem prestados, visando à plena satisfação do cumprimento do objeto, ocorrendo, portanto,
somente mediante justificativa da Secretaria de Estado Casa Militar.
 
20 – CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES
20.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos
acordados poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à
CONTRATADA;
I. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração e descredenciamento do CADFOR, pelo
prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações
legais, àquele que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa;
II. Advertência;
III. Multa de mora, em decorrência da inexecução contratual, inclusive pro atraso injustificado na
execução do contrato, além das sanções referidas no art. 78 da Lei Estadual nº 17.928/2012, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato, graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 05 (cinco) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não-
cumprido;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma físico de obras não-cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
IV. Suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração, graduados
nos prazos;
a) 06 (seis) meses nos casos de:
a.1) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
a.2) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
b) 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens;
c) 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
c.1) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
c.2) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia
comunicação à Administração;
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c.3) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual;
c.4) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.
V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do art. 82 da
Lei nº 17.928/2012. As sanções previstas nos incisos I, II, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso III;
23.2. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
23.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO:
As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, serão submetidos à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara
de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de
23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:
Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, acaso não puderem ser
equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à
arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144,
de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
 
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:
23.1 O presente contrato será objeto de oportuna apreciação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Goiás.
23.2 Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/11, e, Lei Federal
nº 8.666/93.
23.3 Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas
ou litígios acaso surgidos em decorrência do presente instrumento. E por estarem acordes, assinam este
instrumento os representantes das partes e as testemunhas, em três vias de igual teor e forma para que se
alcancem os jurídicos e desejados efeitos.
 
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
24.1 O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos no artigo 78, e na forma disposta pelo artigo
79, e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei Federalº 8.666/93;
24.2 Também  poderá  ocorrer  a  rescisão  do  contrato  por  conveniência  da  administração,  a qualquer
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias.
24.3 A CONTRATANTE se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou  suspender,  a qualquer tempo, a execução
do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira,  devidamente  autorizada  e 
fundamentada,  caso  em  que  à  CONTRATADA  terá direito  de  receber  os  serviços  efetivamente 
executados  e  demais  ressarcimentos  garantidos  e previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
24.4 Ficam reconhecidos os direitos do SECAMI/GO em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77, da Lei Federal nº 8.666/93.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias
iguais de teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
 
Pelo CONTRATANTE:

 

Drª. Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade
Chefe da Procuradoria Setorial da Casa Civil

 
Luiz Carlos Alencar - Tenente-Coronel QOPM
Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar

 

Pela CONTRATADA:                     _________________________________

 

TESTEMUNHAS:                        _________________________________      

                                                        

                                                        _________________________________

 

 ANEXO I AO CONTRATO nº XX/2019 – SECAMI
 
1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
1.1) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões
compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na
forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação
das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
1.2) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
1.3) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
1.4) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
jurídico ao mérito do litígio.
1.5) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento
Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de
2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de
janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
1.6) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
1.7) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias,
incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá
ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
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ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral”.

Goiânia, ______ de ________ de 2019.
 

Pelo CONTRATANTE:

 

Drª. Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade
Chefe da Procuradoria Setorial da Casa Civil

 
Luiz Carlos Alencar - Tenente-Coronel QOPM
Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar

 

Pela CONTRATADA:                     _________________________________

 

TESTEMUNHAS:                        _________________________________      

                                                        

                                                        _________________________________

 
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

Processo Nº 201900015000955
Pregão Eletrônico Nº 04/2019
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de seguro veículos
automotores, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos, pelo prazo
de 12 (doze) meses.
 
Declaramos que a Empresa __________________________________________________
CNPJ:____.____._____/____-____, aqui representada legalmente pelo(a)
Sr(a)________________________________, o (a) qual compareceu nesta Seção de Transportes da
Secretária de Estado da Casa Militar, em ____ de _____ de ______,tomou conhecimento de todos os
veículos relacionados no Anexo I deste Certame, nas condições em que se encontram e vistoriou os
mesmos, sanando nesta data todas as dúvidas possíveis para elaboração da proposta.
 
Nome completo do(a) representante;_____________________________________________
N.º do CPF: ________________________________________________________________
RG nº______________ Órgão expedidor___________________________________

 



05/07/2019 SEI/GOVERNADORIA - 7897373 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10619690&infra_sis… 54/54

 
Assinatura do representante

(conforme Identidade)
 
 

Assinatura do Chefe de Transportes da Secretaria de Estado da Casa Militar
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE WILSON BARCELOS DE MORAIS, Pregoeiro
(a), em 05/07/2019, às 16:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS PASSOS GALVAO, Membro, em 05/07/2019, às
16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE LIMA DUARTE, Presidente de
Comissão, em 05/07/2019, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS DE ALENCAR, Secretário (a)-Chefe,
em 05/07/2019, às 16:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 7897373
e o código CRC BBBC99B6.
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