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EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº:014/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 

 
Processo Administrativo de Licitação Nº:014/2021 
 
Pregão Presencial Nº:006/2021 
 
Forma de Licitação: Pregão Presencial. 
 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar nº. 101/00, Lei Complementar nº. 123/2006 e posteriores 
alterações pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Federal nº. 12.527/2011. 
 
Data e Hora para Inicio do Credenciamento: 05 de março de 2021 às 14h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 05 de março de 2021 às 14h20min. 
 
Local: Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG.   
 
Informações e Contato: Telefax (0xx33) 3203-8863 (Sra. Sânia Araújo Silva), ou e-mail: 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE, sediado na Rua Pedro Lessa, 126 – 
Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, através do 
Sra. Sânia Araújo Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria Nº:061, de 20 de julho de 2020, publicado na mesma data, torna público para 
ciência dos interessados torna público que atendendo à solicitação do Setor de Logística, 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para a contratação de empresa 
especializada em seguro veicular, com cobertura contra danos materiais resultantes de 
sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 
(vinte e quatro) horas, para toda frota de veículos do Consurge, conforme condições 
estabelecidas no Termo de Referência. 
 
1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Preço Global, será integralmente 
conduzido pelo Pregoeiro Oficial Sr. Renato Bueno de Souza, assessorado por sua equipe 
de apoio e regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
pela Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014 e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas 
neste instrumento convocatório e seus anexos. 
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1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 05 de 
março de 2021 às 14h00, sendo a abertura prevista para às 14h20min do mesmo dia, na 
Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE, localizado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de 
Governador Valadares/MG, Sala da CPL. 
 
1.4. O tempo para concluir o credenciamento é faculdade do Pregoeiro Oficial, sendo que 
qualquer documento faltante no credenciamento, desde que não venha prejudicar a 
legalidade e legitimidade do certame, poderá ser lavrado no período do credenciamento, sob 
pena de declaração falsa, desde que permitido pelo Pregoeiro Oficial. 
 
1.5. Não caberá aos participantes da sessão manifestação de intenção de interpor recursos 
durante o credenciamento, sendo facultada aos credenciados a manifestação de interesse 
de interpor recurso no momento oportuno declarado pelo Pregoeiro. 
 
1.6. Caberá o Pregoeiro Oficial a decisão de suspender a sessão para concluir os trabalhos 
de credenciamento, podendo retomá-la após conclusão dos trabalhos, não sendo permitida 
a prorrogação do prazo inicial definido para credenciamento. 
 
1.6.1. Compete exclusivamente o Pregoeiro Oficial decidir sobre a aceitabilidade de 
propostas de lance até o valor definido pelo mesmo como exequível, podendo condicionar a 
adjudicação do objeto após a comprovação da exequibilidade da proposta conforme definido 
no Termo de Referência. 
 
1.6.1.1. Serão desclassificadas as propostas de preços manifestamente inexequíveis, assim 
consideradas pelo Pregoeiro, que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com o valor ofertado e 
compatíveis com a execução do objeto, conforme condições especificadas no Termo de 
Referência que integra este Edital. 
 
1.6.2. Compete o Pregoeiro definir interstício temporal para os licitantes ofertarem lances 
entre um licitante e outro, bem como o valor entre a proposta em disputa e o próximo lance, 
inclusive decidindo se permitirá o uso de celulares dentro da sala de licitações. 
 
1.6.3. Caberá o Pregoeiro tomar quaisquer outras decisões rotineiras necessárias à 
condução do certame. 
 
1.7. Não havendo solicitação de esclarecimentos e/ou impugnações no prazo previsto, 
pressupõese que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 
permitir a apresentação de documentos e proposta, não cabendo aos licitantes o direito a 
qualquer reclamação posterior.  
 
1.8. Pedidos de esclarecimento e impugnação fora do prazo não serão considerados, porém 
serão recebidos como mera informação.  
 
1.9. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subseqüente. 
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2 -  OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto realizar a contratação de empresa especializada em 
seguro veicular, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou 
furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) 
horas, para toda frota de veículos do Consurge, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Referência, Anexo I. 
 
2.1.1. Obs.: Todas as especificações estabelecidas para o objeto deste certame serão 
tacitamente aceitas pelas licitantes no ato da entrega de suas propostas, assim, as mesmas 
deverão examinar cuidadosamente as condições dos serviços em tela, dando especial 
atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das 
obrigações contratuais, ficando cientes de que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE aplicará as sanções 
previstas, obedecido o disposto no art. 87, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, garantido o 
contraditório e a prévia e ampla defesa. 
 
3 - CADASTRAMENTO 
 
3.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 
cadastradas junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE, poderão, em horário de expediente até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-se, mediante a 
entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente autenticados, junto ao Setor 
de Cadastro para os fins de substituição da documentação exigida pelo Certificado de 
Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para participação do certame.  
 

3.2. Condições de Participação na Licitação 
 
3.2.1. Poderão participar desta licitação empresas que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constante deste edital e seus anexos, bem como 
possuírem como finalidades em seu contrato social o direito de comercializar os materiais e 
produtos, objeto desta licitação. 
 
3.2.2. Não poderão participar desta licitação, os licitantes que se enquadrarem em uma ou 
mais das seguintes situações: 
 
3.2.2.1. empresas que tenham sido apresentadas nesta licitação na qualidade de 
subSEGURADORAS; 
 
3.2.2.2. estejam sob regime de concordata ou falência; 
 
3.2.2.3. Que tenha sido declarada inidônea pelo Consórcio/CONSURGE e suspensa, de 
acordo com art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
caso participe do Processo Licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.2.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante proponente, 
sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação 
vigente. 
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3.3. Os interessados em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas 
no CRC do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste 
de Minas - CONSURGE deverão apresentar os documentos relacionados no item 8 do 
edital, observando-se os respectivos prazos de validade.  
 
3.4. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto por fac-simile) autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que 
acompanhada do original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro Oficial. 
 
3.5. O representante legal deverá apresentar-se o Pregoeiro Oficial, na data, hora e local 
estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
 
Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove a condição de sócio; 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços. 
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 
4 - CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 
4.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto o Pregoeiro Oficial por 
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no 
ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro 
equivalente. 
 
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
4.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 
empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o 
inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
4.4. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, 
que mais de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
4.5. O Pregoeiro Oficial deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias 
reprográficas de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação 
mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma 
definitiva o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste 
de Minas - CONSURGE, sob pena de não credenciamento. 
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4.6. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro Oficial no 
momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
 
4.7. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. 
 
4.8. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 
ofertas verbais da etapa de lances do Pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 
termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 
sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 
 
4.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal). 
  
4.10. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora 
dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante legal 
da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no presente 
edital. 
 
4.11. O fornecimento de procuração e declaração de credenciamento será aceito via fax se 
for admitido pelo Pregoeiro e fará constar no verso declaração de veracidade e fidedignidade 
ao documento original, lavrado com próprio punho do outorgado, sob pena de declaração 
falsa. 
 
4.12. A declaração que atende as exigências de habilitação e que fará uso dos benefícios de 
microempresa e empresa de pequeno porte poderão ser lavradas no momento do 
credenciamento pelo representante legal da empresa. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 
 
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 
local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente, fechados 
e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Envelope 1: Proposta de Preços 
 
b) Envelope 2: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 
 
5.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
 
Envelope 1 - Proposta de Preços 
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE  
Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG 
Processo Licitatório Nº:014/2021 
Pregão Presencial Nº:006/2021 
 
Proposta 
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Envelope 2 - Documentos de Habilitação 
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE  
Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG 
Processo Licitatório Nº:014/2021 
Pregão Presencial Nº:006/2021 
 
Habilitação 
 
5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos produtos, rigorosamente de 
acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo 
propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
 
5.2.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-se que manuais 
catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 
 
5.2.2. Indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes 
dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
 
5.2.2.1. As informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 
alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, sob pena 
de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
5.2.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
 
5.2.4. Ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em algarismos 
e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência; 
 
5.2.4.1. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado. 
             
5.2.5. Constar preço por item e valor total dos itens, em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais serão considerados os primeiros; 
 
5.2.6. Especificação clara e completa de todos os itens oferecidos, obedecida a mesma 
ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sendo imprescindível 
cotar todos os itens do Item. 
 
5.2.7. Todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem todos 
os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e 
demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
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5.2.7.1. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e quaisquer 
despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
5.2.8. Fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente no Banco do 
Brasil S.A e praça de pagamento conta corrente no Banco do Brasil. 
 
5.2.8.1. Se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser providenciado 
pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
5.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados 
em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos 
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
5.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital. 
 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as 
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e 
numerados de 01 e 02 na forma acima especificada. 
 
6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de cada 
licitante, deverá entregar o Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o Credenciamento e 
a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para 
as licitantes que assim se enquadrarem). 
 
6.2.2. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1.1 
deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar 123/06, mesmo que seja declarada vencedora. 
 
6.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o 
objeto da presente licitação. 
 
6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas 
de preço. 
 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246.0001/67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
 

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 
 

7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada conforme formulário fornecido pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo as 
mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 
(uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o 
preço de cada item e valor total de cada Item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos 
após a vírgula, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo 
todas as folhas ser rubricadas, na Proposta de Preços deverão conter especificação dos 
produtos, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
 
7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-se que manuais 
catálogos e impressos por ventura venham anexados à proposta não precisam ser 
assinados e rubricados; 
 
7.3. Indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes dados de 
seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
 
7.4. As informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 
alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
7.5. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse prazo 
será considerado como tal; 
 
7.6. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em algarismos 
e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência; 
 
7.7. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o Item. 
 
7.8. Constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência entre os 
valores unitários e totais serão considerados os primeiros;  
 
7.9. Especificação clara e completa do item oferecido, obedecida a mesma ordem constante 
deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
7.10. Todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem todos 
os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e 
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demais obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
7.11. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e quaisquer 
despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
7.12. A empresa participante deve constar em sua proposta número de sua agência 
bancária, número da conta corrente, bem como a praça de pagamento, para fins de 
pagamento. 
 
7.13. Se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser providenciado 
pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
7.14. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados 
em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos 
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
7.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
7.16. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
7.17. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 
constante da proposta; 
 
7.18. Devendo especificar que prazo de entrega, conforme Termo de Referência. 
 
7.19. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
7.20. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
7.21. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
7.22. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
7.23. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
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7.24. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 
termos originais ofertados. 
 
7.25. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 
preâmbulo deste edital. 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
8.1.1. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 351 da 
Lei Federal nº. 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que sua veracidade seja confirmada 
pela Comissão de Licitações, Pregoeiro ou equipe de apoio;  
 
8.1.2. As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de 
Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, no ato de abertura do envelope 
respectivo desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, 
sendo esses últimos devolvidos após a autenticação requerida ao representante legal 
presente. 
 
8.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
8.2.1. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa 
individual; 
 
8.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social e última alteração casa haja ou contrato 
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial e ainda a alteração que mude a 
razão social (se houver), em se tratando de Sociedade por Cotas de Responsabilidade 
Limitada e, no caso de Sociedade por Ações, Estatuto acompanhado da Ata da Assembleia 
de última eleição da diretoria e da Ata de posse da diretoria regularmente arquivada. Que 
nos instrumentos constitutivos estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 

                                                           
1 Lei Federal nº. 10.522, de 19 de julho de 2002...  

Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária poderão ser emitidas pela internet (rede 
mundial de computadores) com as seguintes características: 
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores; 
II - serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico publicado no Diário Oficial da União onde conste o modelo 
do documento. 
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8.2.5. 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 exigir; 
 
8.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
8.3.1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) demonstrando o CNAE das atividades compatível com o objeto da licitação, 
obtido no site da fenda pública (http://www.receita.fazenda.gov.br);  
 
a) se a licitante for a matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  
b) se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz;  
 
8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou 
Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), 
a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei Federal nº 7.212/1991; 
 
8.3.2.1. Com base nas informações obtidas através do portal da Receita Federal na internet 
(site: www.portal.fazenda.gov.br), a partir do dia 03/11/2014, passou a não existir mais a 
emissão de certidão específica relativa a Contribuições Previdenciárias para CNPJ, ou seja, 
o contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta 
PGFN/RFB, emitidas antes da referida data e dentro da validade nelas indicados, deverá 
apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas umas das certidões ainda no 
prazo de validade, terá que emitir a nova certidão que entrou em vigência, esta que abrange 
todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 
 
8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 
sede da licitante; 
 
8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
8.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme Inciso V, do artigo 7º, da Lei 8.036, de 11 
de maio de 1990, a saber: 
 

Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe:  
 
(...); 
 
V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
8.3.6. Cópia do Alvará de localização e funcionamento do ano vigente ou com comprovante 
de quitação; 
 
8.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943; 
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8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo 
do anexo deste edital. 
 
8.4. Qualificação econômico-financeira: 
 
8.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com 
data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da 
proposta. 
 
8.4.2.  Apresentação de um ou mais Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão 
para execução dos serviços nas condições e quantidades pertinentes e compatíveis com 
objeto deste edital, nos termos do § 3º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.2. A licitante deverá apresentar documento emitido pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), comprovando regularidade da licitante para operar no mercado de 
seguros do Brasil.  
 
8.5 - Documentos que Deverão vir fora do Envelope: 
 
8.5.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e de 
que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital. 
 
8.5.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, se enquadrando em Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar fora do envelope de habilitação 
declaração conforme Anexo, emitida pelo Contador da Empresa. 
 
8.5.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos via fax e nem via correio para se 
fazer o Certificado de Registro Cadastral (CRC). 
 
8.6 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
8.6.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, serão observado o 
seguinte: 
 
8.6.1.1. Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que 
não estiver amparada por esta lei complementar. 
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8.6.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 
8.6.1.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito 
 
8.6.1.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no disposto no item “10.3.1.1”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
 
8.6.1.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item “8.3.1.2”, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.6.6. Efetuados os procedimentos previstos no item 8.6.2 e 8.6.3 deste Edital, e sendo 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 
 
8.6.7. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste edital, serão inabilitadas. 
 
8.6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
8.6.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 
Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, negativa. 

 
8.6.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado ao 
Consórcio/CONSURGE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
8.6.11. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade 
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
 
8.6.12. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto do certame, pelo Pregoeiro Oficial.  
 
8.6.13. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
 
8.6.14. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até 
que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão por 20 
(vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem que 
sejam retirados, serão destruídos. 
 
8.6.15. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade competente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de 
existência de recursos, os autos serão encaminhados a assessoria jurídica para apreciação 
e parecer, na sequencia serão devolvidos ao pregoeiro, e em caso do não provimento, 
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão 
quanto à contratação. 
 
8.6.16. Se a contratação da ME/EPP que esteja dentro do critério de empate falhar é que 
será facultado ao Consórcio/CONSURGE convocar os demais licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação (§ 1º do art. 45, da LC nº 123/06). 
 
8.7 - Disposições Gerais da Habilitação 
 
8.7.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro 
ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser apresentados 
quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.  
 
8.7.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em 
lei, e também serão verificados por servidores do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, nos sítios oficiais dos 
órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
8.7.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a 
menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que 
trata este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
8.7.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE e substituir os 
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documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, devendo obedecer 
aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal. 
 
8.7.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de atendimento 
de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como Declaração de 
representante do licitante em original.  
 
9 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
9.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o 
Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo 
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
 
9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos 
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, 
com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá 
ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
9.1.2. Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e 
lacrados. 
 
9.1.3. A Declaração que atende as condições de habilitação; 
 
9.1.4. Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste edital. 
 
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 
 
9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, tal 
como previsto neste edital. 
 
9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas 
folhas. 
 
9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial. 
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10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global, o licitante deverá cotar os itens 
e quantidades constantes de cada item (veículo), do qual irá participar com preço unitário 
por item da proposta. 
 
10.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e 
condições detalhadas pelo edital; 
 
10.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
 
10.4. O Pregoeiro Oficial selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 
de menor preço por item, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas 
nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor 
preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, conforme especificados nos Incisos VII e 
IX do artigo 4º da Lei Federal no 10.520/2002, a saber:  
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras:  
 
(...) 
 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 
(...) 
 
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 

10.5. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas 
as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais, 
conforme parágrafo 2º do artigo 45 da lei Federal no 8.666/1993, in verbis: 
 

§ 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo.  

 
10.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e 
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, 
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor. 
 
10.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá 
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 
(oito) dias úteis, para o recebimento de novas propostas, conforme parágrafo 3º do artigo 48 
da Lei Federal no 8.666/1993, a saber:  
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§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis. 

 
10.8. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os 
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada 
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 
 
10.9. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor 
valor anteriormente registrado. O Pregoeiro Oficial poderá determinar valor mínimo para os 
lances. 
 
10.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
 
10.12. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o 
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação 
apresentada. 
 
10.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a 
posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.  
 
10.14. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação 
do resultado pela Autoridade Superior.  
 
10.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências 
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, 
para a execução do objeto do contrato. 
 
10.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de 
apoio e licitantes presentes. 
 
10.17. É facultado ao Consórcio/CONSURGE o direito de adiar, cancelar, revogar, anular ou 
tornar sem efeito, no todo ou em parte, a presente licitação, sem que caibam quaisquer 
reclamações, direitos, vantagens ou indenizações as licitantes, antes da assinatura do 
contrato, desde que justificado.  
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11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS 
 
11.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão; caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição, conforme o artigo 12, 
do Decreto 3.555/2000, a saber: 
  

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão.  
 
§ 1º Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas.  

 
11.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame, preceituado no Parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto 3.555/2000, a 
saber. 
 

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame.  

 
11.3. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; conforme o 
inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal no 10.520/2002, a saber:  
 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

 
11.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do 
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor, conforme o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal 
no 10.520/2002, a saber: 
 

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor; 
 

11.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, conforme 
preceituado no Inciso XVIII, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber:  
 

XVIII - o recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;  

 
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, conforme o inciso XIX, do artigo 4º da Lei Federal no 10.520/2002, a saber:  
 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento;  
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11.6.1 Reportando ainda o inciso XIX, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber: 
 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

 
11.7. A contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital seguirá o preceituado no 
artigo 110, da Lei Federal Federal no 8.666/93, a saber:  
 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  
 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 
dia de expediente no órgão ou na entidade.  

 
11.7.1. todos os prazos iniciam e vencem em dia de expediente, conforme Parágrafo Único 
do art. 110, da Lei que disciplina licitações e contratos nº 8.666/93, a saber:  
 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 
dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 
11.8. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na preclusão do 
direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 
 
11.9. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 
11.10. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
11.11. A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se oral, será 
reduzida a termo em ata; 
 
11.12. Não serão conhecidos os recursos interpostos, via fac-símile, e-mail ou fora dos 
respectivos prazos legais; 
 
11.13. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do 
Leste de Minas - CONSURGE, na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados nos dias de expediente, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. Tel.: (33) 
3203-8863 - Email: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br – Sra. Sânia Araújo Silva – 
Presidente da CPL. 
 
11.14. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 
 
11.15. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
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12 - DA ADJUDICAÇÃO2 E HOMOLOGAÇÃO3 
 
12.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Presidente adjudicará o objeto da licitação 
à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.  
 
12.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em 
seguida o procedimento licitatório. 
 
12.3. A adjudicação ao licitante vencedor e homologação dos autos processuais será feita 
pela autoridade competente, observados todos os trâmites legais e comprovada a 
legalidade dos autos; 
 
12.4. O Pregoeiro Oficial não adjudicará nenhum item acima da média de preços 
apresentado no Termo de Referência, sendo facultado à autoridade competente decidir 
sobre a adjudicação desses itens, justificadamente. 
 
12.5. Caso não haja recurso, a adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada 
pelo Pregoeiro, conforme disposto no item 12.1; 
 
14.2. O Consórcio/CONSURGE poderá anular, cancelar ou revogar a presente licitação, 
antes de assinado o contrato, sem que em decorrência desta medida tenham os 
participantes o direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.   
 
13 - DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 
13.1. A ferramenta contratual poderá substituída pela apólice de seguros, e vigerá por 12 
(doze) meses, contados da data de emissão da ordem de compra/serviço, podendo ser 
prororgada com base na legislação vigente aplicável, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e mediante os seguintes requisitos: 
  
a) A licitante vencedora manifeste expressamente interesse na prorrogação, comprovando 
que mantém todas as condições de habilitação, apresentando documentos vigentes 
relativos a habilitação.  
 
13.2. Adjudicado o Processo Licitatório, a licitante vencedora deverá apresentar a apólice ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar do recebimento da Autorização 
de Compra e/ou Serviço;  
 
13.3. A recusa injustificada do adjudicatário em emitir a apólice, dentro do prazo 
estabelecido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas na Lei de Licitações.  
 

                                                           
2Adjudicação é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para a subsequente efetivação do contrato, em outras palavras, é a indicação do 
licitante vencedor conforme demonstra os autos do processo. 
3A homologação é o ato de controle pelo qual a autoridade superior confirma o julgamento das propostas e ainda concorda com os demais atos até então 
praticados pela comissão de licitação. 
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13.4. O inadimplemento por parte da empresa SEGURADORA, de qualquer cláusula ou 
condição estabelecida neste Edital ou na Apólice, assegurará ao Consórcio/CONSURGE o 
direito de dá-lo por rescindido, podendo ainda, convocar a próxima empresa que apresentou 
o segundo menor preço global para, caso haja interesse, em fornecer os serviços solicitados 
nas mesmas condições e valores da empresa vencedora, e assim sucessivamente.   
 
13.5. Vinculam-se o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência 
do Leste de Minas - CONSURGE e as licitantes, às condições deste Edital e seus Anexos.   
 
13.6. A relação jurídica entre as partes será regida pelos preceitos do Direito Civil, Código 
de Defesa do Consumidor.  
  
13.7. A apólice terá sua vigência de 12 (doze) meses, contatos a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada por igual período até o limite máximo de 60 meses, desde que 
mantenha as condições e cláusulas aqui pactuadas.   
 
13.8. A apólice apresentará de um lado o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 
Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE como SEGURADO e do outro 
lado a licitante vencedora como SEGURADORA, sendo obrigações das partes:  
  
13.3.1. O SEGURADO se obriga a:  
 
13.3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela SEGURADORA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
13.3.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização por funcionário especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis dos produtos.  
 
13.3.1.3. Pagar à SEGURADORA o valor resultante do fornecimento do objeto licitado, no 
prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
13.3.1.4. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela SEGURADORA.  
 
13.3.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
SEGURADORA, com relação ao objeto deste contrato;  
 
13.3.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da SEGURADORA, estipuladas no Termo  
de Referência, na Apólice e todos os demais documentos integrantes da licitação – Pregão 
Presencial Nº:006/2021;  
 
13.3.1.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;  
 
13.3.1.8. Comunicar a seguradora a ocorrência de acidente tão logo tenha conhecimento, 
providenciando, ainda, a documentação comprobatória do sinistro;  
  
13.3.2. A SEGURADORA se obriga a: 
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13.3.2.1. Entregar a apólice de seguro, que é a prova de existência do contrato, documento 
exclusivo e obrigatório do segurado em até 07 (sete) dias, a contar do recebimento da 
Autorização de Compra e/ou Serviço;  
 
13.3.2.2. Emitir e entregar ao  Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 
Emergência do Leste de Minas - CONSURGE  os  manuais  e  demais  documentos  
contendo  informações  relativas  ao funcionamento  do  seguro,  a  descrição  dos  bens  
segurados,  as  coberturas,  os  valores  contratados  a  vigência  da apólice  e  ascondições  
gerais  e  particulares  que  identifiquem  os  riscos,  assim  como  modificações  que  forem 
efetuadas através de endosso;  
 
13.3.2.3. Observar  para  que  as  apólices  emitidas  guardem  consonância  com  as  
normas  estabelecidas  pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;  
 
13.3.2.4. Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja 
comunicado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do 
Leste de Minas - CONSURGE;  
 
13.3.2.5. Permanecer  como  única  e  total  responsável  perante  o  Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE,  inclusive do  ponto  de  vista  técnico, respondendo pela qualidade e presteza 
no atendimento, principalmente quando da ocorrência de sinistros;  
 
13.3.2.6. Atender às solicitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 
Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas; 
  
13.3.2.7.  A empresa licitante poderá oferecer outras garantias e vantagens adicionais como 
bônus na renovação e outras, desde que não onerem o prêmio estabelecido na proposta 
apresentada;  
 
13.3.2.8. A  proposta  do  seguro  deverá  especificar,  de  acordo  com  os  bens  a  serem  
segurados,  os  valores  das coberturas até os limites definidos neste Termo de Referência; 
  
13.3.2.9. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-
los de acordo com as especificações da proposta; 
  
13.3.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, a compatibilidade 
com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Termo de Referência; 
 
13.3.2.11. Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao 
disposto no contrato;  
 
13.3.2.12. A apólice do seguro deverá atender ás disposições do Decreto-Lei nº 73/66 e, em 
especial a regulamentação das circulares SUSEP nº 256/04 ( alterada pelas circulares 
SUSEP nº 270, nº 278/04 e nº 269/04).  
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13.3.2.13. Comunicar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 
Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.  

14 - DA VISTORIA  
 
14.1. À SEGURADORA será facultado realizar vistoria prévia, devidamente agendada com 
o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas 
- CONSURGE, por intermédio do telefone e/ou e-mail, para levantamento e análise dos 
riscos pelos quais se responsabilizará, no caso de aceitação do seguro. À oportunidade, 
poderão sanar dúvidas, proceder com medições e verificar instalações, ficando cientes de 
que, caso abram mão desta vistoria, serão responsáveis pelos ônus advindos desta 
omissão; 
 
14.2. Cada unidade designará um colaborador para acompanhar vistoria;  
 
14 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
14.1. O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a 
Gerência de Logistíca/Consurge, ou quem este determinar, observados os artigos 66, 67 e 
68 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.2. A existência da fiscalização não eximirá a Contratada de nenhuma responsabilidade 
pela execução do contrato nos aspectos de qualidade e segurança. 
 
14.3. A Gerência de Logistíca/Consurge atestará a execução dos serviços do objeto licitado 
no documento fiscal correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento 
das obrigações contratuais e constituirá requisito indispensável para a liberação dos 
pagamentos. 
 
14.4. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE reserva-se o direito de não receber qualquer serviço em desacordo 
com o previsto neste Instrumento Convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do 
artigo 78, inciso I e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.5. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do objeto deste certame, pela Gerência de Logistíca/Consurge, bem como o 
acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias. 
 
14.6. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE não se responsabilizará por eventuais contatos realizados com setores 
ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente neste 
instrumento. 
 
15 - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
15.1. O futuro Contrato Administrativo poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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15.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados; 
 
15.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o Consórcio/CONSURGE convocará o licitante registrado 
visando à negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo 
mercado; 
 
15.3. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato Administrativo 
poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a 
apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 
 
15.4. A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de 
preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros 
insumos, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do 
momento do pedido de desoneração do compromisso;  
 
15.5. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o 
estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei Federal no 8.666/1993. 
 
15.6. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato devera ser 
observado a legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o 
contratado decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes 
federativos durante a vigência do contrato que prova que aumento da despesa do 
contratado. 
 
15.7.  Até a decisão final do Consórcio/CONSURGE, o fornecimento do objeto solicitado pela 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE à Contratada, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. 
 
16 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
16.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão 
exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo. 
 
17 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO  
 
17.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei Federal no 
8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de 
qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da 
licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal 
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nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo:  
 
I - advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante 
contra recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas;  
 
II - multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do Contrato 
no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia;  
 
III - multa de 0,05 % (cinco centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do 
Contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
 
IV - multa indenizatória de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no inadimplemento do 
Contrato e/ou no descumprimento das obrigações assumidas, sendo que no 
descumprimento parcial das obrigações o valor da multa será calculado proporcional ao 
inadimplemento;  
 
V - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por um prazo de até 02 (dois) anos;  
 
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, art. 
87 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
VII - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
administração ou cobrada judicialmente. 
 
VIII - As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso 
no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela CONTRATADA, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
18.2. O Consórcio/CONSURGE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das 
condições estipuladas no contrato.  
 
18.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
 
19 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

19.1. O pagamento será efetuado através de boleto bancário ou depósito em qualquer 
agência da rede bancária, para crédito da SEGURADORA em conta corrente mantida em 
agência bancária indicada pela mesma, sendo que as notas fiscais, devidamente atestadas, 
que forem entregues na primeira quinzena do mês serão quitadas no dia 30 (trinta) do 
mesmo mês. As entregues na segunda quinzena do mês serão quitadas no dia 17 
(dezessete) do mês subsequente.   
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19.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas para o CNPJ nº 20.101.246/0001-67 do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE, conforme preâmbulo do presente instrumento.  
 
19.3. Deverão ser apresentadas juntamente com a Nota Fiscal, no ato do recebimento os 
seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou 
domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a licitante, conjunta com a Certidão 
Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS da sede da licitante.  
 
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta 
for a licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte.  
 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta 
for a licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte.  
 
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, da sede da licitante.   
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, será permitida a 
comprovação da regularidade trabalhista por meio da apresentação de Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do art. 9º e o art. 642-A da 
CLT.  
 
f) “Autorização de Serviço”, da Nota Fiscal cobrada.   
  
19.4. A SEGURADORA não receberá pagamentos enquanto houver pendências de 
obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. 
Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a 
atualização monetária.  
 
19.5. O Consórcio/CONSURGE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço 
prestado estiver em desacordo com as especificações constantes no Edital e seus anexos. 
  
19.6. O valor dos tributos, quando for o caso, será retido na fonte, nos termos da legislação 
vigente.    
 
19.7. Não será admitida antecipação de pagamento de qualquer natureza ou negociação de 
títulos com instituições financeiras;  
 
19.8. É vedado a licitante negociar os títulos de crédito emitidos contra o 
Consórcio/CONSURGE; 
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19.9. Todos os fornecedores usuários da Nota Fiscal Eletrônica, ao emitirem-na para o 
Consórcio/CONSURGE deverão enviar o arquivo para o e-mail administrativo 
@consurge.saude.mg.gov.br em arquivo em PDF.   
 
19.10. A SEGURADORA deverá se comprometer em manter a regularidade fiscal, desde o 
momento da contratação até a execução dos pagamentos correspondentes a entrega do 
Objeto. Os pagamentos serão realizados conforme cronograma interno do 
Consórcio/CONSURGE que correspondem duas datas mensais para acontecer  
 
19.11. O pagamento será efetuado somente mediante aprovação do 
Consórcio/CONSURGE e entrega das apólices dos seguros, através de boleto bancário.  
 
19.12. Em caso de ocorrência de sinistro dentro do prazo de pagamento do seguro, mas 
sem o seu efetivo pagamento, a Contratante não ficará desamparada, desde que hore com 
o respectivo e devido débito até a data do vencimento do compromisso financeiro.  
  
20 - DO REAJUSTE  
 

20.1. Os valores contratados poderão ser reajustados anualmente, na ocasião da 
prorrogação de vigência, com base no IPC-FIPE acumulado dos últimos 12 (doze) meses, 
ou outro ídice que venha a substituí-lo;  
 
20.2. Na ocasião da renovação deverá ser considerado também o bônus, caso não ocorra 
sinistro, para que seja concedido desconto sobre o valor contratado.  
  
21 - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
21.1. O Consórcio/CONSURGE não aceitará, em nenhuma hipótese, subcontratação para 
execução do(s) objeto(s) desta Licitação.  
  
22 - DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR  
  
22.1. A Avaliação de Fornecedores tem o objetivo de qualificar os nossos fornecedores, 
para que possam atender aos nossos critérios de fornecimento, que são: prazo de entrega, 
atendimento as especificações, documentação de regularidade fiscal e cumprimento da 
legislação pertinente a cada fornecimento.  
 
22.2. Esta avaliação é realizada quadrimestralmente. Nela são analisados 11 itens, com 
pontuação de 0 a 10 cada um. A pontuação alcançada pelo fornecedor irá enquadrá-lo em 
uma das três qualificações a seguir:   
 
22.2.1. Fornecedor Ideal – a partir de 100 pontos;   
 
22.2.2. Fornecedor Adequado – de 61 a 99 pontos e  
 
22.2.3. Fornecedor Inadequado – de 0 a 60 pontos.   
 
22.3. A avaliação também poderá ser feita, caso o Gestor constate alguma irregularidade no 
fornecimento.  
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22.4. O fornecedor avaliado como Inadequado será notificado a apresentar solução para os 
apontamentos da avaliação. Enquanto ele estiver com pendência junto ao 
Consórcio/CONSURGE estará impedido de receber Atestado de Capacidade Técnica, 
podendo ainda sofrer as sanções prevista no Edital.  
 
22.5. O fornecedor que se negar a participar desta reunião ficará impedido de receber 
Atestado de Capacidade Técnica e ainda poderá ter seu contrato rescindido.  
  
23 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES  
 
23.1. No caso de inadimplemento por parte da licitante vencedora, esta incorrerá em multa 
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor licitado, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei de Licitações. 
 
23.2. Será suspenso do direito de licitar ou contratar com o Consórcio/CONSURGE, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, a licitante vencedora que, após receber a “Autorização 
de Compra e/ou Serviço”, não cumprir o estabelecido em sua proposta, garantido o direito a 
Defesa Prévia. 
 
23.3. Até a expedição da “Autorização de Compra e/ou Serviço”, poderá a Autoridade 
Competente desclassificar a licitante por despacho fundamentado, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, caso o Consórcio/CONSURGE venha tomar conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância anterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade 
financeira, técnica e administrativa.  
 
23.4. Não será permitido a licitante classificada ceder ou transferir no todo ou em parte, a 
outra pessoa, as obrigações assumidas nesta licitação.  
 
24 - CONTRATO 
 
24.1. Homologada a licitação, a Comissão Permanente de Licitações, convocará no prazo de 
até 05 (cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura 
do contrato, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
24.2. Caso a firma adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, 
o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação 
independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
25 - RESCISÃO 
 
25.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
26 - DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 
 
26.1. Os recursos financeiros correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
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DOTAÇÃO DORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 
FONTE DE 
RECURSO 

99.0101.10.122.0052.2003 – F 012 
Manutenção de Despesas de Recursos e 
Contratos de – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 

102 

 
27 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
27.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de seguro total dos 
veículos, decorrente de prejuízos causados nos casos de colisão; abalroamento; capotagem; 
queda de precipícios e de pontes; queda acidental, sobre o veículo, de qualquer objeto ou 
substâncias que dele não faça parte integrante e não esteja nele afixado; granizo, furacão; 
terremoto; enchente; submersão total ou parcial, prestação de serviços de socorro ou 
salvamento em situação decorrente de um dos riscos cobertos. 
 
27.2. Para formação do preço deverá ser observado ainda os critérios abaixo: 
 
OBS: TIPO DE COBERTURA: Compreensiva – Colisão/Incêndio/Roubo 
Casco: 100% fipe 
Franquia Reduzida 
RCF – Danos Materiais a terceiro: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);  
RCF – Danos Corporais a terceiro: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); 
Despesas Médicos Hospitalares: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); 
 
APP morte: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); 
APP invalidez: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); 
Assistência 24hs completa, sem limites de quilometragem com assistência de guincho e 
táxi para  todos os passageiros e veículo por conta da contratada; 
Carro Reserva tipo básico por até 30 (trinta) dias, somente para os veículos de passeios; 
Cobertura de Vidros, retrovisores, faróis e lanternas completa para todos os veículos. 
 
27.3. Cobertura tipo 1 – Total e/ou compreensiva 
 
27.3.1. Colisão; 
27.3.2. Incêndio; 
27.3.3. Roubo; 
27.3.4. Responsabilidade Civil Facultativa de veículos – RCF-V; 
27.3.5. Acidentes Pessoais de Passageiros – APP. 
 
27.4. DO TIPO DE APÓLICE SEGURADA: 
 
27.4.1. Apólice coletiva e/ou frota de veículos, permitindo-se a identificação e discriminação 
individual de cada bem segurado, assim como, item próprio para cada um dos mesmos, 
valor de franquia, bônus, etc. 
 
27.4.2. Limite de indenização correspondente ao valor estipulado em apólice para o veículo 
segurado; 
 
27.4.3. Pagamento de despesas extraordinárias no limite de até 10% (dez por cento) da 
indenização, na hipótese de ocorrência de sinistro com perda total do veículo segurado; 
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27.4.4. Endosso de inclusão ou de ampliação de valor segurado para cada veículo; 
 
27.4.5. Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos passageiros e 
aos veículos em caso de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, incêndio e roubo ou furto 
do veículo segurado, onde possam constar: 
 

 Assistência 24 (vinte e quatro) horas, por dia, 07 (sete) dias por semana, para 
veículos, passageiros e motoristas, incluindo guincho e reboque ilimitado em caso de 
panes ou acidentes; 

 Assistência estender-se-á a todo o território nacional, sem aplicações de franquias 
quilométricas ou taxas extras para os serviços de cobertura, guincho ou reboque;  

 Cobertura de Terceiros; 

 Reboque sem limete de quilometragem; 

 Transporte alternativo; 

 Carro reserva (30 dias), no caso de veículo de passeio; 

 Serviço de Táxi; 

 Socorro em caso de pane seca; 

 Troca de pneu furado; 

 Serviço de chaveiro; 

 Acompanhamento médico-hospitalar; 

 Hospedagem em hotel; 

 Remoção para hospital; 

 Motorista substituto; 

 Passagens para acompanhantes, caso o segurado e/ou passageiros permaneçam 
hospitalizados por mais de 03 (três) dias; 

 Traslado de corpo; 

 Reembolso de despesas extras até R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 Desconto na franquia em oficina credenciada pela seguradora. 
 
27.4.6. Cobertura de vidros protegidos em todo o território nacional quer seja em 
substituição ou reparos. 
 
Observação: em caso de serviços de pintura, responsabilizar-se pelos danos causados em 
superfícies não suscetíveis ao produto utilizado (peças plásticas, borrachas, etc.), aplicando-
se para os demais produtos de conservação ou película protetora que garanta sua 
elasticidade e defenda contra intempéries. Eventuais arranhões, batidas de pedra ou 
pequenos danos, devem ser imediatamente comunicados, para a mais breve realização dos 
serviços, evitando-se oxidação nas peças. 
 
No caso de vidros, peças plásticas, tecidos internos, couro e/ou estofamento, pneus, 
garantia independente e especial, quando o caso assim necessitar. 
 
27.4.7. Bônus 
 

 01 (um) na primeira renovação sem sinistro; 

 02 (dois) na segunda renovação sem sinistro; 

 03 (três) na terceira renovação sem sinistro; 

 04 (quatro) na quarta renovação sem sinistro; 
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 05 (cinco) na quinta renovação sem sinistro e assim sucessivamente até o 10 (dez) na 
décima renovação sem sinistro. 
 
Observação: Havendo sinistro em veículo, na renovação do seguro, o percentual de bônus 
aplicável, será aquele aplicado no ano anterior ao da reclamação. 
 
27.5. DA NOMENCLATURA DO TIPO DE SEGURO A SER CONTRATADO: 
 
27.5.1. Renovação de Seguro – quando se tratar de veículos já previstos neste Termo de 
Referência. 
 
27.5.2. Novo Seguro – quando se tratar de inclusão de veículo, mantendo-se a 
permanência dos seguros existentes neste Termo de Referência. 
 
27.6.3. Endosso de Seguro – quando se tratar de substituição de veículo anteriormente 
objeto de cobertura. 
 
27.9. DAS COBERTURAS: 
 
27.9.1. 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 de risco aberto. 
 
27.10. O valor da franquia obrigatória deverá ser o da seguradora, reduzida, em real e por 
veículo, limitado aos valores abaixo: 
 

ITEM QUANT. MODELO/MARCA CHASSI / PLACA 
ANO 
FAB 

ANO 
MOD 

 VALOR 
MÁXIMO 

FRANQUIA  

1 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893 2021 2021  R$      9.764,91  

2 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173 2021 2021  R$      9.764,91  

3 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME192891 2021 2021  R$      9.764,91  

4 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME193109 2021 2021  R$      9.764,91  

5 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194559 2021 2021  R$      9.764,91  

6 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194591 2021 2021  R$      9.764,91  

7 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195391 2021 2021  R$      9.764,91  

8 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195399 2021 2021  R$      9.764,91  

9 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893 2021 2021  R$      9.764,91  

10 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173 2021 2021  R$      9.764,91  

11 01 
MICROONIBUS FIAT/DUCATO MUL 
ATENA MI 

PZG-3877    R$      9.413,34  
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28 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da sessão do certame na data marcada, será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
28.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse do Consórcio/CONSURGE em 
decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de 
terceiros, sem que os participantes tenham direitos a qualquer indenização, obedecendo ao 
disposto no art. 18 do Decreto nº 3.555/00. 
 
28.3. Qualquer modificação no presente edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido; exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
28.4. É facultado ao Pregoeiro ou ao Diretor Executivo, na qualidade de Autoridade 
Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública de Pregão. 
 
28.5. As proponentes participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito automático aos 
fornecimentos pela Contratada. 
 
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, caso não haja 
estipulação em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 
vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais, ressalvando-se que há 
prazos contados em dias úteis e outros em dias corridos. 
 
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
 
28.9. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 11 do presente 
edital, o lance é considerado proposta. 
 
28.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do 
Consórcio/CONSURGE, a finalidade, segurança e eficiência da contratação. 
 
28.11. A empresa vencedora deverá rejeitar qualquer pedido / solicitação de compra do 
objeto ora licitado que não tenha partido do Setor de Compras deste 
Consórcio/CONSURGE; exceto se formalmente autorizada para tal, por meio de documento 
específico. 
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28.12. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Governador Valadares/MG, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 
28.13. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste 
de Minas - CONSURGE, com base no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, 
poderá determinar diligência sempre que necessária. 
 
28.14. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso 
na licitação. 
 
28.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro Oficial. 
 
28.16. Fazem partes integrantes deste edital:  
 
I)  Descrição do Objeto; 
 
II) Modelo Padrão de Proposta; 
 
III) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e Contratação e de  
Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 
 
IV) Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 
 
V) Modelo de Credenciamento; 
 
VI)  Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 
 
VII) Minuta de Contrato Administrativo; 
 
VIII) Termo de Referência; 
 
Governador Valadares/CONSURGE – MG, 17 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

SÂNIA ARAÚJO SILVA 
Presidente da CPL 
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Anexo I 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES ESTIMATIVAS 

 
1. DO OBJETO - Contratação de empresa especializada em seguro veicular, com cobertura 
contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos 
causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para toda frota de veículos 
do Consurge. 
 
2. PREÇO MÉDIO ORÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO: R$ 107.062,44 (cento e sete mil e 
sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). 
 
3. CARACTERISTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 
 
3.1. Os itens cotados deverão conter as especificações descritas no objeto, para melhor 
identificação pelo Pregoeiro. 
 

ITEM QUANT. MODELO/MARCA CHASSI / PLACA 
 VALOR DA 
FRANQUIA  

VALOR 
TOTAL 

1 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893  R$ 9.764,91  

R$ 
107.062,44 

2 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173  R$ 9.764,91  

3 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME192891  R$ 9.764,91  

4 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME193109  R$ 9.764,91  

5 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194559  R$ 9.764,91  

6 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194591  R$ 9.764,91  

7 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195391  R$ 9.764,91  

8 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195399  R$ 9.764,91  

9 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893  R$ 9.764,91  

10 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173  R$ 9.764,91  

11 01 
MICROONIBUS FIAT/DUCATO MUL ATENA 
MI 

PZG-3877  R$ 9.413,34  

VALOR TOTAL R$107.062,44 

 
Governador Valadares/CONSURGE – MG, 17 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

SÂNIA ARAÚJO SILVA 
Presidente da CPL 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:014/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em seguro veicular, com cobertura contra 
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados 
pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para toda frota de veículos do 
Consurge. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 
CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                
Cidade: __________________CEP: _________________ 
Telefone: ________________ Fax: ____________________ 
 
Banco: __________________ Nº Conta: ________________ 
Nº Agência: ______________ Nome da Agência: __________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 
Representante Legal: ______________________________________ 
CPF: ______________________ RG: _________________________ 
 

ITEM QUANT. MODELO/MARCA CHASSI / PLACA 
 VALOR DA 
FRANQUIA  

VALOR 
TOTAL 

1 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893  

 

2 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173  

3 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME192891  

4 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME193109  

5 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194559  

6 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194591  

7 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195391  

8 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME195399  

9 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194893  

10 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 
416 SPRINTER 

8AC907643ME194173  

11 01 
MICROONIBUS FIAT/DUCATO MUL ATENA 
MI 

PZG-3877  

VALOR TOTAL  
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*Consta dos valores apresentados todos os custos diretos ou indiretos para o fornecimento 
da apólice, a exemplo de tributos, taxas, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, 
transportes, frete, mão de obra, alimentação, hospedagem e tudo mais que se faça 
necessário.  
 
Valor total da proposta: 
 
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 
 

 Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial Nº:006/2021 e seus 
respectivos anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 A entrega dos produtos/serviços deverão acontecer nos locais indicados no Termo de 
Referência, bem como na Autorização de Fornecimento, emitida pelo 
Consórcio/CONSURGE; 

 A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias; 

 Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pela CPL, através do telefone (0xx33) 3203-
8863 ou do e-mail: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br; 

 Declaramos que estamos de acordo com todas as condições e especificações 
constantes deste Edital e que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da Licitação. 
 

_______________, _____ de _____________ de 2021. 
 
 
 

____________________________ 
Carimbo CNPJ/MF 

Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
A empresa _______________,  inscrita no CNPJ ou CPF sob o  

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da empresa ou do 

licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios no 

Pregão Presencial Nº:006/2021 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 

e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências supervenientes. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2021. 
 
 
 

 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:014/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
  
 
...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr (a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade 

n° .............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do dispostos 

no inc. V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
___________________, ____de ________ de 2021. 
 

 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:014/2021 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 
 

CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO 

 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada 

pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, 

junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 

Minas - CONSURGE, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante 

no Processo Licitatório Nº:014/2021, na Modalidade Pregão Presencial Nº:006/2021, usando 

dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

______________, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 
 
 

(Reconhecer firma) 
 
 
 
 
 
* Este documento deverá ser apresentado o Pregoeiro no momento do Credenciamento, acompanhado 
do ato constitutivo e documento de identidade. 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:014/2021 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE4 

 
 
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _______________________________, 

portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº 

__________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 

para qualificação como ________________________________ (incluir a condição da 

empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

da citada lei. 

 

[   ] Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 
____________________, ___ de _________________ de 2021. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Representante Legal 

 

 
 

                                                           
4IMPORTANTE: 
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, assinalando uma das condições em epígrafe. 
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação 
da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06. 
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções 
Administrativas previstas no item 21 deste edital, bem como sanções penais cabíveis. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº:......./2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:014/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - 
CONSURGE E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA 
_______________ PARA FINS DE SEGURO VEICULAR, 
COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS 
RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, 
COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CAUSADOS PELA 
NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) 
HORAS, PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO 
CONSÓRCIO/CONSURGE, NOS TERMOS DO EDITAL 
DO PREGÃO Nº:006/2021. 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE, sediado na Rua Pedro Lessa, 126 – 
Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, inscrito no 
CNPJ sob o nº:20.101.246/0001-67, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. 
Narcélio Alves Costa, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de 
Identidade MG-3.302.048 e do CPF:526.905.476-00, residente a Rua Carlos Drumont de 
Andrade, 662, Bairro Belvedere, neste município de Governador Valadares/MG, residente e 
domiciliado neste Consórcio/CONSURGE, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº __________________, localizada na(o) 
_________________________________, neste ato representada pelo seu 
________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de Identidade nº 
__________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório 
Nº:014/2021, referente ao Pregão Presencial Nº:006/2021, resolvem celebrar o presente 
Contrato, em conformidade com a Lei Federal no 10.520/02, Lei Federal nº 8.666 de 
21.06.93, alterada pela Lei Federal n.º 8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o presente 
CONTRATO, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada em seguro veicular, com cobertura contra danos 
materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela 
natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para toda frota de veículos do Consurge, 
conforme estabelecidas no Anexo I deste Termo. 
 
1.2. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a 
Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo 
Licitatório Nº:014/2021, Pregão Presencial Nº:006/2021.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
2.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo Consórcio/CONSURGE.  
 
§1º. O setor de Logística do Consórcio atuará como gestor e fiscalizador da execução do 
objeto contratual.  
 
§2º. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização 
deste Contrato pelo Consórcio/CONSURGE, bem como permitir o acesso a informações 
consideradas necessárias pelo setor de logistíca.  
 
§3º. O Consórcio/CONSURGE não se responsabilizará por contatos realizados com setores 
ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.  
 
§4º. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 
3.1. São condições gerais deste Contrato:  
 
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do 
artigo 55, todos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em 
associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do 
Consórcio/CONSURGE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão 
contratual.  
 
III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do 
Consórcio/CONSURGE, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou 
outro tipo de obrigação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.  
 
IV. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, 
deverão ser comunicadas ao Consórcio/CONSURGE e, na hipótese de restar caracterizada 
a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão deste Contrato.  
 
V. O Consórcio/CONSURGE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro deste Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 
Federal nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do aumento ou 
diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de 
preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.  
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VI. O Consórcio/CONSURGE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
VII. O Consórcio/CONSURGE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer 
produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade 
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos 
do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aplicar o 
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas 
neste instrumento.  
 
VIII. Qualquer tolerância por parte do Consórcio/CONSURGE, no que tange ao cumprimento 
das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em 
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 
cláusulas deste Contrato e podendo o Consórcio/CONSURGE exigir o seu cumprimento a 
qualquer tempo.  
 
IX. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o Consórcio/CONSURGE e os agentes, prepostos, empregados ou 
demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 
outra.  
 
X. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, ao Consórcio/CONSURGE, seus servidores ou terceiros, produzidos 
em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se ao Consórcio/CONSURGE o direito de regresso na hipótese de ser 
compelido a responder por tais danos ou prejuízos.  
 
XI. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pelo Consórcio/CONSURGE ou obtidos em razão da 
execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, 
durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o seu término. 
  
XII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 
elaborados pela CONTRATADA na execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva 
propriedade do Consórcio/CONSURGE, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização 
deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da 
legislação pátria vigente.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
4.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao 
Consórcio/CONSURGE, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de 
sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da 
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fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo Consórcio/CONSURGE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais 
penalidades previstas no presente Contrato.  
 
§1º. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo Consórcio/CONSURGE, decorrentes 
do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a 
ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se 
limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo Consórcio/CONSURGE a 
terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 
honorários advocatícios e outros.  
 
§2º. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de 
obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for 
apresentada ou chegar ao conhecimento do Consórcio/CONSURGE, este comunicará a 
CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao Consórcio/CONSURGE a 
devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que 
entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante o Consórcio/CONSURGE, nos termos desta cláusula. 
  
§3º. Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do 
Consórcio/CONSURGE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao 
Consórcio/CONSURGE, mediante a adoção das seguintes providências:  
 
a) dedução de créditos da CONTRATADA;  
 
b) medida judicial apropriada, a critério do Consórcio/CONSURGE.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 
5.1. São condições de execução deste Contrato:  
 
I. A modalidade é de seguro de Cascos, Responsabilidade Facultativa - RCF e Acidentes 
Pessoais de Passageiros – APP, com cobertura por valor de referência de mercado, 100% 
(cem por cento) da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.  
 
II. A Apólice de Seguro dos veículos relacionados no Anexo I do Termo de Referência, 
deveráser emitida em conformidade com a Proposta Comercial apresentada pela 
CONTRATADA e com o Edital de Licitação.  
 
III. As Apólices de Seguro deverão ser entregues ao Consórcio/CONSURGE, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.  
 
IV. O prazo de liquidação e pagamento das verbas indenizatórias, referentes a sinistros, será 
de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega dos documentos exigidos pela 
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CONTRATADA, os quais deverão estar expressamente discriminados na apólice ou 
documento a esta vinculada.  
 
V. Em caso de cancelamento do seguro (rescisão contratual), a CONTRATADA deverá 
devolver ao Consórcio/CONSURGE o valor do prêmio proporcionalmente ao restante da 
vigência do seguro, na forma estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP.  
 
VI. Na ocorrência de qualquer sinistro, a CONTRATADA será acionada para tomar as 
providências necessárias ao cumprimento das obrigações por ela assumidas, sem qualquer 
ônus para o Consórcio/CONSURGE.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
I. A CONTRATADA obriga-se a:  
 
1. Indicar à Divisão de Transportes do Consórcio/CONSURGE, imediatamente à assinatura 
deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto com plenos poderes para 
representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões 
relativas aos serviços, e atender aos chamados da Gerência de Logistíca, principalmente em 
situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia 
móvel ou outro meio igualmente eficaz.  
 
2. Fornecer números telefônicos, números de pager ou outros igualmente eficazes, para 
contato do Consórcio/CONSURGE com o preposto, ainda que fora do horário normal de 
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
 
3. Prestar os serviços integrantes do objeto acordado entre as partes, dentro do melhor 
padrão de qualidade e confiabilidade.  
 
4. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos referentes à execução do objeta 
contratada, durante toda a vigência, quando solicitado pelo Consórcio/CONSURGE.  
 
5. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta 
contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.  
 
6. Cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros fixados pelo Consórcio/CONSURGE, 
principalmente aqueles referentes ao envio das Apólices de Seguro e ao pagamento das 
verbas indenizatórias relativas a sinistros.  
 
7. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, de modo 
a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, 
preservando o Consórcio/CONSURGE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
8. Executar este Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços 
prestados.  
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9. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste 
Contrato pela gerência de logistíca do Consórcio/CONSURGE, durante a sua execução.  
 
10. Observar as práticas sustentáveis estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 46.105/12, no 
que couber, em especial aquelas indicadas no Termo de Referência.  
 
11. Disponibilizar, no mínimo 30 (trinta) dias, carro reserva (veículo leve) sem limite de 
quilometragem. 
 
II. O Consórcio/CONSURGE obriga-se a:  
 
1. Notificar a CONTRATADA, por meio da Gerência de Logistíca do Consórcio/CONSURGE, 
sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços inclusive acerca de 
possível aplicação da multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da lei, 
prazo para apresentação de defesa;  
 
2. Comunicar à CONTRATADA e à autoridade policial, quando necessário, a ocorrência de 
eventuais sinistros;  
 
2. Emitir a Ordem de Serviço;  
 
3. Providenciar as medidas necessárias para proteger os veículos sinistrados, evitando o 
aumento dos prejuízos e avarias;  
 
4. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;  
 
5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto da Apólice; 
  
6. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;  
 
7. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
  
8. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Gerência de Logistíca do 
Consórcio/CONSURGE, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências 
constantes do Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas 
habilitadas;  
 
9. Arcar com as despesas de publicação do extrato da Apólice, bem como dos termos 
aditivos que venham a ser firmados; 
 
11. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
  
7.1. O Consórcio/CONSURGE pagará à CONTRATADA, o prêmio total de R$_____ (_____), 
conforme Proposta Comercial da CONTRATADA.  
 
§1º. O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pela 
Tesouraria, por processo legal, em 10 (dez) parcelas iguais e mensais, em até 07 (sete) dias 
úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura. 
 
§2º. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a apresentação 
da Apólice ou apresentação de Declaração de que os veículos se encontram segurados no 
período de 12 (doze) meses, a partir da data estabelecida pelo Consórcio/CONSURGE, que 
será comprovado por meio de atestação no documento fiscal correspondente, pela Gerência 
de Logistíca do Consórcio/CONSURGE.  
 
§3º. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  
 
§4º. O gestor/fiscal e/ou a Tesouraria, Contabilidade e Finanças do Consórcio/CONSURGE, 
identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para 
que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado 
o vício.  
 
§5º. O pagamento devido pelo Consórcio/CONSURGE será efetuado por meio de depósito 
em conta bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes.  
 
§6º. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao 
Consórcio/CONSURGE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, 
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.  
 
§7º. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária: 
 

DOTAÇÃO DORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 
FONTE DE 
RECURSO 

99.0101.10.122.0052.2003 – F 012 
Manutenção de Despesas de Recursos e 
Contratos de – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

102 

 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
9.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia e -----/---
--/2021, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato.  
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§1º. Nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, o prazo de vigência 
deste Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses, por meio de termo aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os 
serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que o 
valor cobrado guarde compatibilidade com os preços praticados pelo mercado.  
 
§2º. As Apólices de Seguro emitidas pela CONTRATADA em razão do objeto deste Contrato 
vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia -----/--
---/2021 às 24 (vinte e quatro) horas do dia -----/-----/2021, devendo, nos casos de 
prorrogação contratual, serem prorrogadas ou substituídas por outras, que vigorarão por 
igual período.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
 
10.1. Em caso de prorrogação contratual, o novo valor total de Prêmio a ser pago terá como 
base o Prêmio pago conforme este Contrato, que poderá ser reajustado com base na 
variação do INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) acumulado durante a vigência contratual.  
 
10.1.1. Para efeito de precificação do valor do Prêmio em casos de prorrogação deste 
Contrato, deverão ser considerados, além do disposto no caput, a depreciação dos veículos 
e a classe de bônus em que se encontrar.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 
8.666/93, desde que haja interesse do Consórcio/CONSURGE, com a apresentação das 
devidas e adequadas justificativas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:  
 
I. Por ato unilateral e escrito do Consórcio/CONSURGE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 
80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
§1º. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
 
§2º. Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, 
reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o Consórcio/CONSURGE responderá 
pelo preço estipulado na Cláusula Sétima, devido em face dos serviços efetivamente 
executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.  
 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246.0001/67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
 

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
 
13.1. A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a 
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo 
inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Consórcio/CONSURGE e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de 
Fornecedores do Consórcio/CONSURGE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais.  
 
§1º. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual:  
 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor deste Contrato, por ocorrência.  
 
II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 
possível rescisão contratual.  
 
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o Consórcio/CONSURGE, em face da menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual 
da multa a ser aplicada.  
 
§2º. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da 
garantia prestada pela contratada, dos pagamentos devidos pelo Consórcio/CONSURGE. 
Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  
 
§3º. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES  
 
14.1. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo 
Consórcio/CONSURGE à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das 
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 
586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste 
Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação 
judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo Consórcio/CONSURGE.  
 
§1º. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, o Consórcio/CONSURGE poderá reter parcelas de 
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples 
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comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor 
medida judicial cabível.  
 
§2º. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Consórcio/CONSURGE por 
atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL  
 
15.1. Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório 
Nº:014/2021, Pregão (Presencial) nº 006/2021, que lhe deu causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1. O extrato deste Contrato será publicado no “DOE”, Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, de acordo com a legislação vigente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Governador Valadare, Estado de Minas 
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, 
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.  
 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de ____________ de 2021. 
 

 
NARCÉLIO ALVES COSTA 

Diretor Executivo 
Consórcio/CONSURGE 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
CONTRATADA 

 
                                        
TESTEMUNHAS: 

Nome: _______________________  Nome: ________________________ 

CPF:__________________________  CPF:__________________________ 
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ANEXO I 

(Contrato Administrativo) 
 

Processo Administrativo de Licitação Nº:014/2021 
Pregão Presencial Nº:006/2021 

 
Contratado: _______________________________________ 

CNPJ:______________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

CEP : _____________– Tel: (__) ____________ 

Representante Legal Credenciado: _______________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em seguro veicular, com cobertura contra 
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados 
pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para toda frota de veículos do 
Consurge. 
 

ITEM QUANT. MODELO/MARCA PLACA 
 VALOR DA 
FRANQUIA  

VALOR 
TOTAL 

1 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194893  

 

2 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194173  

3 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME192891  

4 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME193109  

5 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194559  

6 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194591  

7 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME195391  

8 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME195399  

9 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194893  

10 01 
MERCEDES-BENZ CAMINHAO FURGAO 416 
SPRINTER 

8AC907643ME194173  

11 01 MICROONIBUS FIAT/DUCATO MUL ATENA MI PZG-3877  

VALOR TOTAL  

 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de ____________ de 2021. 
 

 
NARCÉLIO ALVES COSTA 

Diretor Executivo 
Consórcio/CONSURGE 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
CONTRATADA 

 
                                        
TESTEMUNHAS: 

Nome: _______________________  Nome: ________________________ 

CPF:__________________________  CPF:__________________________ 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

(CÓPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 
CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO) 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº:006/2021 

 
 
 
 

EMPRESA: __________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________ 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: _______________________________________________ 
 
TELEFONE: (__) ___________________  FAX:___________________________ 
 
E-MAIL: _____________________________________________________________ 
 
 

Recebi do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste 

de Minas - CONSURGE, cópia do Edital do Pregão Presencial Nº:006/2021, cujos envelopes 

de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro Oficial 

às 14h00 do dia 05/03/2021, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado á Rua 

Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG. 

 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 

______________________________________ 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ: ________________ 
 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
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