
Prefeitura Municipal de Mairinuue 

Ri In ic ko 1)1 	t1 

Ref.: 

Edital de Pregão Presencial N. 012/2019 

:Através do presente. inawmtimos a retificação do I 	Prccd 	 Ia! H 2 2010. 

tendo em vista o que selme: 

ONDE SI; L1 X: 

13— 1)05 P XL; 	\ 1(15 E 1)0 RI; X1.1\11 XXIV I (l1)05 PIZI ( 

13.1 — \Po` a lIp ov açào dos serv iços pelas 	er-as Secretarias. 	)\ IR \ 1 '\ 	\ 

emitirá a Fatura ou Nota Piscai. em conformidade com o( s ) ser\ icos pre5tado(s). 

13.2 — 	l)kersas Secretarias terão o pra/o de 05 (cinco) dbs úteis a contar da 

apresentação da Ihtura ou nota riscai. para aceita-Ia ou rcieita-la. 

13.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n." 3654/2019 do Processo, n." do 

empenho, bem como Banco, n." da .Xg,ência Bancária e n." da tonta torrente, sem 

os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

13.2.2. Se forem constatados 	no Documento 1 iscai. suspender-se-ti o pra/o de 

vencimento previsto_ \ aliando o mesmo a ser contado. a partir da apresentação do 

documento 

1323. 	('O\ 1R . A [um )15,) poderá suspender o cumprimento de sua s obrbações e 

devera tolerar os possi \ eis atrasos de papilleillOS nos lermos pre\ Isto no arroio 75. 

inciso XV. da I .ei. 

13.3 — 	fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria será devolvida 

CONIR) \ IAD:\ para as necessárias correçães. com  as informacóes que motix aram sua 

reiel00. contando-se o prato estabelecido no subitem 1 	a partir da MIM de sua 

reapreseillação. 



Prefeitura Municipal de Mairinuue 

12PP 1 - 12r 	 11 4' 

13.4 — .1 PR:Leitura cremara o pagamento em até 	( 1 tanta) dias anos 	entreua. 

acompanhado da Nota discai ou nota fiscal eletrqnica (Protocolo IC 	42 de 

03.07.2009). se bir O casou de \ Humente conferida pelo setor requisitante. estando o( s  

serviços) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante. +ser \ ando as 

e \ "gentias deste edital 

13.5 - Sendo de inteira responsabilidade da (•( )N I 	\ I" \ I) \ os crie 	11111.1( ),Iti,,  

t \ a. decorrentes do objeto deste edital 

13.6 - Não ser(' permitido nenhum tipo dc pau:intento antecipado. 

13.7 - 	( . 0\1k:11.11)1 lera direito á atualizaçdo 1111anCelfa dos \ adires não pago, 

após prazo estabelecido do hem 14.5 ate a data do clUtis o pagdinerão. os (lua!, surdo 

corrigidos pela \ ariair.do  do  1pc \. bem como. penini/uysto  no valor  de 0.5 u i , (zero  

\ irgula cinco por cento) sobre a parcela devida. :A Prereitura ndo (M.a amecipaçdo dc 

pagamentos. mas poderá compensar e \ enatais sabores de \ idos a Detentora. com  

eruditos que eventualmente u 11111111Ciparldade senha a ter. e\clusivumentc 110 montante 

dos \afores apurados. 

13.8 - Os preços dos serviços licitados constituirão. a qualquer título. a única c completa 

nen111111Cna00 C os pagaillentOs rido isentando a CON 1 k.Al:AN I I da responsabilidade 

pela correta prestação do ser \ 

( 1. kl St 1 .‘ 04 — DOS 	NIG \IV \ 10S i: DO 121:1LIN 11 111E11"0 DOS 

PREÇOS 

4.1 —:Após a aprovação dos ser\ iças de seguro dos \ Lóculos da Prereitur,i 
	

icipal dc 

Mairinque_ pelas Diversas Secretarias. a CON [RA 	\ emitira a I atura ou Nota 

%Ni 	Fiscal. cm conformidade com o os serviços prestados. 

4.2 — As Diversas Secretarias de tendo prato de 	(cinco) dias úteis a contar da 

apresentação da fatura ou nota fiscal. para aceita-la uu rejeita-la. 

4.2.1. De\ cá constar no documento fiscal o n." 3654 2019 do Processo. n.° do empenho. 

bem como Banco. n." da Agència Bancária e n." da Conta Corrente. sem os quais o 

pagamento licará retido por 1hlta dc informação fndamental. 

4.2.2 Sc ronC111 consl IL.Id 	dll1 	DOCII111:211b) 	i.C:[! 
	

iispantIcr-sc-a o prazo de 

ellb111C1110 pre \ Ist0. Aollahlo o nicHno a ser contado. a  partir (1:1 apresentacdo do  

documento corrigido. 

4.2.3. 	( 0‘.\ I R \ I \ \ fido podoa suspender o . anpr intento de suas obri(jaçoes  e 

devera tolerar os possas eis atrasos de pagamentos_ no,  termos pre \ 	no anigo  78%  

inciso NV. da I ci. 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
crntre 

4.3 — 	[atura ou nota fiscal nau áprO\ adu peia SierCláliá será cit2 \ olv ida 	klunda1 /4.1.1 

para 	neccssarias correçacd, com as inhinmioes e me moh \ atam  sua re j u i ça id. cora m -11, 

se o prato estabelecido no SUN tern 4.2. a partir da data dc sua reaprci-iientaçaid 

4.4 — \ Preleitnra efetuara o pagamento cai ate 	( [rima) dias  ardis a prestação memal 

do serviço. acompanhado da Nota Fiscal 00 nota fiscal eletrOnica ( Protocolo IC \ IS 42 dc 

03.07.2(109). se ror o caso 	idamente conrerida peio setor requisitante. estando o 

seix iço de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, illoscrAando as d 

deste CLIItár. 

4.5 - Serão de inteira responsabilidade da C( ):\: I R.A 	 OS ClleárgO. impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital. 

4.6 - Não serà permitido nenhum tipo dc pagamento antecipado, 

4.7 - A CON 	l'ADA terá direito à atualitaçao Financeira dos \ Mores não pau_c• apus 
prato estabelecido do nem 4.5 ate a data do efetivo pagamento. os quais seroo corri g idos 

pela \ ariaçao do IP( g1. bem como. penal itaçao no \ :dor de (1.5 ') (ter» \ arguta cinco por 

cento) sobre a parcela de \ ida. .1 Preleitura ngio ibm antecipaçao ide pagamentos_ mas 

podcra compensar e \ cantais \ :dores  doidos a Contratada. com  créditos que 

e \ entualmente a 11111111Cipálklácie vcuba a ler. exclusivamente no montante dos valores 

apurados. 

4.8 - Os preços dos ser\ içais licitados constitui rao. a ilualairer 	 C C011tplikl 

FCIMIIICIálÇáO e OS pagamentos não isentarão a C(./\ 	I AN I I. d ❑ responsabilidade 

pela correta prestação do ser\ iço. 

Anexo 1 dspeci ricaça°. quantidades e acondicionamento do Objeto: 

))) Anexo II - Niodelo de CP:dem:Limem° 

Anexo III — \ lodelo Declaraçào de Pleno atendimento aos Requisitos Lie 1 lahilitaçbo: 

* :Anexo IV -- 1)eelarttção de I\ icroempresa e I minresa dc Pequeno Porte. 

Anexo 	-- Documentos para I lahjljtaçào: 

Anexo VI — \ lodclo Declaração de Regularidade perante o \ inistdrio 1) riHallio: 

. \ 	() VII — \ lodelc I )cclaração de tile\ Hd:TiCiLl de dato SidneneiliCrite: 

Alle\ l) VIII 	Nlodelo da I\ limita dc Contrato. 

\ileso IV 	Alodclo dc Proposta. 

'I .1i-tem) X. 	l ermo de CiCticiti c I\ otii-Icaçüo 

:Anexo NI— I )culdraçüo de documentos d disposição do 1 ribuimL: 



Prefeitura Municipal tle Malfiram 
Avc-vna _ -urart 

CFP 1P120 000 

Situaçã 

	

177;\l , 	Veiculo 	! 
o 

Nlitsubishi 1,200 

I Trilou Spur' GLS 1 
01 	

T 	
0 kmNlitsubishi 

2.4 CD Diesel 

Aut. 
CM —( hl" rolei 

1 	02 	' 51'15 1.1 ii 1.88V 	2018 
! keon0.1/1ex 5p Mee. ! 

I3enault 	 1 
1)1 STI1( 

1» ;unifique 4x-t 	O km 
I 	 2. 111-1/1ex 	16V 	 1 

93 	' 	Nice 	I 
Renault 

MS 1.112 

I 
	1h namique 4 x 4 	11 km 

2.0 111-Flex 	16 N ' 

\lee 	 i 

1/1 SIFIR 
O hm 

Expression 1.6 1  
04 	Flex 16V Aut. 

Dl SHIR 

Renault  

Renault 	
O km  

^“ivarrn 	n 	514 r(!ivr! 
'{pF: 	11 	171b-4F1c 

!11 ,  4715-8377 

Marca 	i Ano/Nlod. • Comlb.1 	Placa 

2018/2019 	Diesel 	(.1316627 93 

Chevrolet 	2018/2018 	Flex 	' 1:008215 

i 	 I 

1 
Renault 	2019/2020 	Flex 	135 \ 2716 

1 

1  

Renault 	2019/2020 13W V Flex 	5447 

1 

Renault 	2019/2020 	Ilex 	BG2120 

2019/ 2020 	Flex 	11Q1•4780 

Renavan 

01462176023 

1 	4 

1 	01411585102 

0 

01471859410 

O 

8 

- ' 	
014631135163 

5 

01471859412 
, 

6 

' 	01471859711 1 

1 	Chassi 

' 	
:\111<1,11.1/CC.114778 

1 

913LIC7520.11326003C 

, 931115123.131-1789589 

1 

931'115133.189526 

93111511431151.17855-12 

, 93V1ISR31151..1904994 

! Bônus ! 

- 	- 

' 

I 

' 
i 

, 

! 

1  

ristinlatiN 

 RS 

3.938,6933 

RS 2.426,03 

14S 

3.514,6667 

RS 

3.514,6667 

RS 3.208,09 

135 3.208,09 



l'Apression 1.6 
Fie'. 16V :'.ut. 

NN 	olksx‘auen 
05 	si,  x( ri 0\ i.61.6 

pio (lex SN Sp 

NN; — 
olksnagen 

SP'.( [FOX 
1.6/1.6 total Fie'.. 

8V 5p 

\ À! OR 101 A1, DO L01 

NI•ister 2.3 (12 i 
Longo 161. Dies 
Nlaster 2.3 (1(1 

I  Lon_to 161, Dies 
Nlaster 2.3 dti 
Longo 161. Dies 
Peugeot Partner 

urgão 1.6 
16V/1.6 16V Fie'. 

3p 
Peugeot Partner 

Furgao 1.6 
16U1.6 16 

3p 

1(1 

07 07 

C 
Prefeitura Municipal de Mairinque 

514 Ce-tro 
Nia rine lic-S;' 
	

V 0 , , c,  v II 	/1H 365'. 
OE 
	

II 

, - 	 - 	- 

	

2012 	olkswane 

V olkswaoe 

	

20)2 	" 
ii 

	

I4' 	22.839,72 

	

II kin 	Renaut 	! 

	

0 km 	Renaut 

	

0 kin 	Renata 

	

0 km 	Peugeot 

	

O Is in 	Peugeo 

111460390266 ' 8AW P1205/52 • k50233 2011/2012 	FIlex 	1.:2:11220 9 	 3 

1 	1 	; 01460390267 	8A W 1'11305Z7C ‘50 I 09 1/2012 	Fie'. 	[G 11219 1 	 7 	 9 

1.,2) I 	02 

2018/2019 ! Diesel 1 	12Q[1982 ' 0 	
9317‘1A1:4XFIK.174859

1184956364 1 
2 

! 	:  2018/2019 1 Diesel 	HW 310397 	01184155981 	
91\ 31.‘1 4 	Ek.174878  

8 
931/ 21118/2019 	Diesel 	ItS1 1395 	01184171898 	

MA 1;4X EK.174873 
 

8 XEGCNI:N8k2:52080 2018/2019 ; 	1111)661801185507270 ! 

2018/211 I 9 	 8A1,;(it 	IS8M;5208 

	

Fie'. 	RN 13696 	01185506940 
1 

RS 
1.514,7467 	! 

I2S 
1 514 7467 

12S 4.175,54 

RS 4.175,54 

RS 4.175,54 

RS 
3.523.7033 

RS 
3.523,7033 



- 

II km 

0 km 	Peup,eot 	2018/2019 	Flex 	131'1-
0558 01185508098 8A1IGCNFN8k4i52082 : 

Renaut 2010/2010 Diesel F0130152 
01129510888 93\ ADtt 116.1.145268 	 13S 

4 	 3.825.7633 

RS 

3.523,7033 

t re 
	Prefeitura Municipal de Mairinque 

..,anca amar; rr,  Na 	rs n 

Maiiinuue-SP 

CEP 15120-c 

CINPi 45 54.1 42P. 50C1 0 

Peugeot Partner 

1 urgão 1.6 

161 /1.6 16V Flcz 

Renttui Nlaster 

2.5 tIC1 Furg. 

ongoT1 

I)ics 

1,  11,013 101 Al. DO 1,011,-; 2: RS 26.923,49 

\ [0)14 FOI 11, DOS LOTES: RS 49.763,21 

08 

ene 	471 H tf, ,, 

11 4'I- __--
raInncue sp -jo bi  



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Aoencia Lantart no Navarro r r 512 Centro 

1.1a rinque-5 2 
	

Fone :10: 2718-2655 

Cc.= 15120-000 
	

11 :  o215-867» 

CF, No 15 911 225 401-20 
	

ncy._ so F»- Cr 

AGORA SE LÊ: 

13 — DOS PAGAMENTOS E DO REALINHANIENTO DOS PREÇOS 

13.1 — Após a aprovação dos Bera iços pelas Div crsas Secreittrias. u CON URAL. \ 
emitirá o Boleto/Apólice de Seguro. cm conformidade com o( s) ser\ icos prestado(s). 

13.2 — As Diversas Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
apresentação do Boletoi.Apolice de Seguro. para aceitá-la ou rejeita-la. 

13.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n." 3654/21/19 do Processo, ri." do 
empenho, bem como Banco, n." da Agência Bancária e n." da Conta Corrente, sem 
os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

13.2.2. Se forem constatados erros no Documento Tiscal_ suspender-se-a o prazo de 
vencimento previsto. N 011111111 o  mesmo a ser contado. a partir da apresentação do 
documento corrigido. 

13.2.3. A CON I PA I AP_ \ não poderá suspender o cumprimento de alias obrigações e 
deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos. nos termos previstos no a rtigo 78. 

inciso XV. da Lei. 

13.3 — O Boleto Apólice de Seguro não aprovada pela Secretaria será de \ olvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções. com  as informações que motivaram sua 
rejeição. contando-se o prazo estabelecido no subitem 13.2. a partir da data de sua 
reapresentação. 

13.4 — A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 ( Urino) dias após a entrega. 
acompanhado do Boleto Apólice de Seguro. se Par o caso e devidamente conferida pelo 
setor requisitante. estando o(s) ser\ iço(s) de acordo com a aceitabilidade do setor 
requisitante. observando as *meneias deste edital. 

13.5 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos. impostos e 
taxas decorrentes do objeto (leste edital. 

13.6 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

13.7 - A CONTRA I ADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos 
após prazo estabelecido do item 13.5 até a data do eletivo pagamento. os quais serão 
corrigidos pela variação do 1PCA. bem como. penali/ação no valor de 0.5 "- .0 (zero 
Ví rgula cinco por cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de 
pagamentos. mas poderá compensar eventuais valores devidos á Detentora. com  
créditos que C \ entualmente a municipalidade venha a ter. exclusivamente no montante 
dos valores apurados. 



Prefeitura Municipal de Mairinutte 

13.8 - Os preços dos HiCr\l‘;Ott licitados constituirão. a qualquer tido. a unicil e completa 
remuncraçào e os pauLmicut, urjo  kemarào a  c oN I 	V\11- da resbomabilidade 

pela correta prestação do ser\ iço. 

CLAUSt 1. 04 — DOS I' VA:MENTOS i DO REALINHANIEN 10 DOS 

PREÇOS 

4.1 —:\p,;,  ❑ AprO ttç5o dos se: \ iças de se ura \los \ eiculos 	 \ I tinici pal de 
Mairinque. pelas Diversas scciewrias. a CO \ 1R,\ \ \ emitirá o 1301elo \ pol ice de 

Seguro. em cimFormidade com O os serviços prestados. 

4.2 — As Diversas Secretarias de terão prato de 05 (cinco) dias Mcis fl contar da 

apresentação do Raleio Apolicc de Seguro. pata aceita-la ou rcjejtá-ld. 

4.2.1. De \ ci.} constar no documento lis‘Fal 0 n. 3054 2011/ do Processo. n do empenho. 

bem como liame°. n da -Aameia 13aneária e n. da ( anta Corrente. m_:11 	Mugis O 

pagamento riCtIrtl retido por Dita de inlormação Fundamental 

4.2.2 Se Forem constatados erro:, no Documento discai_ suspender-sc-a o prato de 

vencimento prev isto. cintando O mesmo a ser contado. a partir da irpresentircão do 

documento corrigido. 

4.2.3.:A 	YN 1 R. \ 1. \ D. \ nào poderei suspender o cumprimento de suas obrigações e 

de\ crá tolerar os possió eis atriisós de pagamentos. no: termos prev isto. no artigo 75. 

inciso 	da I ci. 

4.3 — O Rolei() \ 	de  Seguro. não aprovado pela Secretaria seta devolv ida  
Contratada ¡uva as necessarias correções. com  as inIOrmaçOes 	 \ ;i1-M11 sLia 

IHCIOt). colltiindo->,e il  prtlio etdt1HCIC,tid0 tio subilem 4.2. a p.inir da Mala de sua 

reapresentação. 

4.4 — \ Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 I rima) dias após a prestação mensal 

do ser\ iço. acompanhado do Roleta Apólice de Seguro. se for o caso e devidamente 

conferida pelo setor requisitante. estando o serviço de acordo com a aceitabilidade do 

setor requisitante. observando 	\igèncias deste edital. 

4.5 - Serão de inteira responsabilidade da CO ‘.\ I RA I 	\ os encargos. imposii is c favas 
decorrentes do objeto deste edaal. 

4.6 -Não seca permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Larra.t. rc NaHRrre rs 514 Cern -) 

roce 	Ie-845r 

11 1. 1s, 	5.:4 423 11031-22 

4.7 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos apôs 

prazo estabelecido do item 4.:s-  até a data do efetivo pagamento. os quais serão corrigidos 

pela variação do IPCA. bem como. penalização no palor de 0.5 	mero circula cinco por 

cento) sobre a parcela de N ida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos. mas 

poderia compensar cieiguitii,  vafores devidos à Contratada. com  criSditos que 

C\ entualmente a municipalidade \ culla a ter. exclusivamente no montante dos valores 

apurados. 

4.8 - ()s preços dos serviços licitados constituirão. a qualquer titulo. a 1:1111eLl e completa 

remuneração e os pagamentos não isentarão a CONTRATANil da responsabilidade 

pela correta prestação do serviço. 

Anexo - 1 ermo de Referencia:k
sPecilicaOu e  quantidades do Objeto 

* Anexo 11 - Minuta de Credenciamento 

* Anexo III - Minuta de Declaração de Pleno Atendimento de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de I labilitação 

ik Anexo IV Declaração de licroempresa ou empresa de pequeno porte 

* Anexo V - Documentos para I labilitação: 

\nexo \iI -- Minuta  de Declaração de Irie istência de Empregado ATenor no 
Quadro da k mpresa 

* Anexo VII - Minuta de Declaração de InexistCmcia de I ato SUN].  \ 
Anexo VIII -- Modelo da Minuta de Contrato. 

* Anexo IX - N [odeio de Proposta. 

* Anexo X - 1 ermo de Ciàicia e Notificação 

Anexo AI- Declaração ele documentos à disposição do Tribunal: 



C 
Prefeitura Municipal de Mairinque 

I ITN1 

01 

(12 

03 

(14 

Avenida Lamartme Navarro 	n' 514 Centro 

Mainnque-SP 

CEP 18120: HE) 

	

CNPJ 15. 9.11 	00C 1-20 

Situacii 
Veiculo 	 Marca 	'X no/Mod. 

o 

.‘ 	itsubishi 1200 

'ritou Sport C 1.5 

	

0 km 	Mitsubishi 	2018/2019 
2.4 ( I) Diesel 

Aut. 
GNI — the. role( 
SM I. I 	I.S S 	2018 	Chevrolet 	2018/2018 
Ecoou. I! 	Sp Meu. 

Renault 
Ul S I ER 

	

Ih nainique 4x4 	II kni 	Renault 	2019/21120 

2. I li-Flex 161' 

Nice 

Renault 

Dl 	I FR 

Ds a. migue 4 x 4 	0 km 	Renault 	2019/2020 

2.0 I 	i-Flex 16\ 
\ lec 

Renault 

DUSFIIR 

	

O kin 	Renault 	2019/2020 
Fixpression 1.6 

Flex 16V 	ut. 

Renault 

1)1 S1 ER 

	

O km 	Renault 	2019/2020 
IApression 1.6 
Flex 161' aut. 

ore : 	4 /1 8-8655 

(11'4718-6077 

Jp Fp:Lie sp gezbr 

Lomb. 	Placa 

Diesel 	GID ;6624 

blex 	F008215 

Hm 	13SX27 I 6 

(lex 	HW \! 5447 

FIex 	BC2120 

Eles 	1(Qt 4780 

Chassi 

93,(1..1k1,11 Is.C.1114778 

911C.1( '7520.1826003C 

. 
931.11S143.131,.1789589 

931 IISR3,189526 

931/1151(31151.1785522 

931 MS1431151.19114994 

Bônus Renas an 

(11462176023 
4 

01411585102 
O 

01471859410  

O 

01471859411 
8 

01463035163 

01471859412  
6 

Estimativa 

RS 
3.938,6933 

RS 2.426,03 

RS 
3.514,6667 

RS 
3.514,6667 

145 3.208,09 

145 3.208,09 



 

93Y 11 A F4XEK.174859 

2 
- 	RS 4.175,54 

RS 4.175,54 

RS 4.175,54 

 

 

931/MAF4XEK.I74878 

8 

93 1' NI F4XE K.174873 

 

8AEGCNI,1%; SK652080 
7 	 3.523,7033 

8ALGUN1'N810652081 RS 
• 3.523,7033 

RS 
3.523,7033 

SAEM :\ N8K652082 

RS 

Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avemoa _amar-une Navarro n 514 Centro 

Klawneue-SP 
	

Fone {11 4/18-8655  

CEP 18120-000 
	

1111 4718-8677 

CNPJ 45.944 428 0001-20 
	

w4w4 mau- leque sp gov. br  

\l\ — olksnagen 

SI' N( El ()X 1.6/1.6 
lotai l'Icx 8N Sp 

Volkswagen 
SPACEFOX 

1.6/1.6 Total Flex 

8V Sp 

2012 : Volkswaue 	 . 01460390266 
" 2011/2012 Flex IW11220 

n 	1  

Volksw age 1  
2012 	 2011/2012 	Flex 	Md 1219 

n 

8ANN P13051:5C150233 

3 

8AW PROSZ7C A50109 
9  

RS 
1.514,7467 

RS 
1.514,7467 

01460390267 
7 

OS 

LOTE 02 

12018/2019 Diesel 130)1'1982 

2018/2019 Diesel 13WW0397 

2018/2019 Diesel 13SY1395 

2018/2019 Flex 13.11)6618 

2018/2019 Flex 13Y13696 

2018/2019 Flex 13P1.0558 

VALOR TOTAL DO uni,: 1: RS 22.839,72 

06 

07 

Master 2.3 dti 

Longo I6L Dies 
O km 

O km 

0 km 

O km 

O km 

0 km 

Renaut 

Master 2.3 (RÃ 
Longo 16L Dies 

Master 2.3 dti 
Longo 16L Dies 

Peugeot Partner 
Furgão 1.6 

16V/1.6 16V Flex 

3p 

Peugeot Partner 
Furgão 1.6 

16V/I.6 I6V Flex 

3p 

Peugeot Partner 
Furgão 1.6 

12enaut 

Renaut 

Peugeot 

Peugeot 

Peugeot 

01184956364 

01184155981 

01184171898 

01185507270 

01185506940 

01185508098 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenica Lamartme Navarro n 514 Centro 
Mau ineue-SP 
	

Fone (11' 4718-8655 
CEP 18120-000 
	

(11 49 18-8677 

CNE4 45.944 428.000'-20 
	 rnair nr de 50 gc, br 

 

16V/1.6 16V Flex 
3p 

Renaut Vlaster 
2.5 dC1 Furg. 

Medin/LongoTA 
Dies 

      

       

       

       

08 
O km 	Renaut 	2010/2010 Diesel L0110152 

01129510888 931'.AD(L116.AJ45268 
1 	 4 

RS 

 

3.825,7633 

        

VALOR TOTAL DO LOTE: 2: RS 26.923,49 

VALOR TOTAL DOS LOTES: RS 49.763,21 



Prefeitura Municipal de Mairinuue 
Avenida L2 martne Navarro n '514 Centro 

Mainnque-SP 
	

Fone (1114718-8655 

CEP 18120-000 
	

111) 4718-8677 

CNP.; 45.941 428:0001-20 
	

ma rinque se go: nr 

Termo de Referência 

Para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 
GARANTIA MÍNIMAS PARA CADA \Tini°. 

1 - SEGURO CASCO: 100% tabela Fipc 
2 - CONTRA TERCEIROS (RU): 
2.1 - Danos Materiais: R$ 100.000.00: 
2.2 - Danos Pessoais: RS 100.000.00: 
2.3 - Danos Morais: RS 10.000.00 
2.4 - APP- Morte (Por Ocupante) R$ 30.000.00 
2.5 - APP- DM11 (Por Ocupante) R$ 15.000.00 
2.6 - APP — Invalidez (Por Ocupante) R 30.000.00 
2.7 - Assistência 24hs Completo 
2.8 - Guincho sem limite 
2.9 - Vidro Completo 
2.10 - Franquia Reduzido 

Para os itens 6, 7 e 8. 
GARAN hIA MINI VI AS PARA CADA VEICLI 0: 

1 - SEGURO CASCO: 100% tabela Tipe 
2.0 - Danos Materiais Causados a Terceiros: R$ 150.000.00: 
2.1 - Danos Corporais Causados Terceiros: R$ 150.000.00: 
2.2 - Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros não Transp. ( I.MG único): RS 
25.000.00; 
2.3 - Acidentes Pessoais a Passageiros — Morte Acidental: R$ 40.000.00: 
2.4 - Acidentes Pessoais a Passageiros — Invalide/ por Acidente: RS 40.000.00: 
2.5 - Acidentes Pessoais a Passageiros — Despesas Médicas I lospitalares: RS 10.000.00: 
2.6 - Acidentes Pessoais a Tripulantes—Morte Acidental: R$ 50.000.00: 
2.7 - Acidentes Pessoais a Tripulantes — Invalidez Permanente por Acidente: RS 50.000.00: 
2.8 - Acidentes Pessoais a Tripulantes — Despesas Médicas Hospitalares: R$ 10.000.00. 
2.9 - Franquia: Reduzido 
2.10 - Vidros: Completo 
2 .11 - Assistência 24 horas: 
2.12 - Guincho sem limite 

Observação 01: será considerada vencedora a PROPOSTA que contemplar o menor 
PREÇO POR LOTE. 

Observação 02: a vigência da apólice deverá ser de 12 meses 

3 Da Franquia: 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
rgL.o 
	

core 11 4-1e-sc± 7_ 
1 ,  LT194,-- 

CNP 45 94.1 128 Ein 

er 

3.1A franquia considerada e a obrigatória. detendo ser obsen mios us itens a seguir: 

3.2 A franquia não deferi ser objeto de classificação das propostas. que serão avaliadas 
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio). 

3.3 Os Calores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e na apólice. 

não devendo exceder o limite máximo no (item 01 RS 3.938,69331. ( item 02 RS 
2.426,031. (item 03 3.514,6667). (item 04 RS 3.208,09). (item 05 RS 1.514,7467). ( item 

06 RS 4.175,54). (item 07 RS 3.523,7033) e o ( item 08 RS 3.825,7633), podendo ser 

(denuda. sempre que possõ el. franquias de valores menores. 

3.4 Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de sinistros 
com substituições unicamente de itens como para-brisas frontais. retrovisores_ faróis e 

lanternas não deverá exceder o limite máximo de RS 120.00 não sendo cumu lativas com 

a franquia de que trata o item 3.1 destas lispecificações Técnicas. 

3.5 A franquia de que trata este item será aplicada ele acordo com a quantidade de peças 
sinistradas. Assim. por exemplo. se  houver a quebra simultânea de um Ihrol e uma 
lanterna. será cobrada uma franquia para o farol e outra para a lanterna. 

3.6 I.m ha\ endo sinistro com a necessidade específica de substituição de \ idros laterais e 

traseiros. troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de para-brisas. a 

CONTRATADA não cobrará franquia para esses serviços. 

3.7 I.m caso de Sinistro de Perda Parcial. o valor referente à franquia de \ era ser pago pela 
Prefeitura Municipal de Mairinque. prioritariamente. à concessionária oficina que 

promover o conserto do veiculo. Caso a concessionária oficina não esteja com sua 
documentação relativa ao 1 isco. à Seguridade Social e ao 1-(i`"; regular. o Hg:Miei-1W da 
franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente da apólice. que se responsabilizará 
pelo repasse. 

3.8 Não ha \ erà cobrança de Franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados 
por incêndio. queda de raio e ou explosão. 

Ntairimmic. 25 de .Abril de 2010. 

Souza Filho 

Diret Administrativo 

Glaucia Graziela de :Almeida 

Pregoeira 
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