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EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 

 

Processo Licitatório nº 115/2020 

Pregão Eletrônico nº 042/2020  

Assunto: Retificação I. 

Referência: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica, para segurar veículos 

pertencentes à frota municipal, com assistência técnica em 24 horas por dia, sete dias por semana, em todo território 

nacional, pertinentes às características, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), cobertura a terceiros, danos 

materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, despesas médicas hospitalares, franquia obrigatória normal, 

vidros e retrovisores, condições, obrigações e observações conforme descritas neste termo de referência. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, mediante a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 012/2015 de 

13/01/2015, tendo em vista o Processo já epigrafado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, que 

em análise das cláusulas do presente edital, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, 

RETIFICAR, o edital em epígrafe conforme questionamentos da empresa: GENTE SEGURADORA S/A ,nos presentes 

termos: 

 

 

ONDE-SE LÊ: 

• Início Acolhimento das propostas: 

 05/11/2020 às 08h00min 

 

• Abertura da sessão: 

09/11/2020 às 08h30min 

 

• Início da Disputa de Preços: 

09/11/2020 às 09h00min 

 

LEIA- SE: 

• Início Acolhimento das propostas: 
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 18/01/2021 às 08h00min 

 

• Abertura da sessão: 

20/01/2021 às 08h30min 

 

• Início da Disputa de Preços: 

20/01/2021 às 09h00min 

 

 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS   ONDE-SE LÊ: 

6.2. Da Apólice: 
6.2.1. O custo, por apólice, a ser pago pela Prefeitura Municipal de Vila Rica, não deverá exceder o limite de R$ 100,00 

(cem reais). Caso a Empresa  julgue conveniente, poderá dispensar a cobrança pelo custo da apólice. Deverá ser emitida 

uma apólice para cada lote no caso Lote 1, 2 e 3 constantes da tabela 1 à 7 do anexo 07. Em nome da Prefeitura 

Municipal de Vila Rica-MT com CNPJ 03.238.862/0001-45. 

6.2.2. Devendo constar nas apólices referidas: 

6.2.2.1. Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações. 

6.2.2.2. Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de publicação. 

6.2.2.3. Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso 100%. 

6.2.2.4. Prêmios discriminados por cobertura. 

6.2.2.5. Limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes no Anexo 08 – Orçamento Estimado. 

a) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF): 

I) Valor para indenização de d anos materiais: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 II) Valor para indenização invalidez por pessoa e despesas médicas hospitalares: 10.000,00 (dez mil reais). 

b) Acidente por Passageiro (APP): 

I) Valor para indenização morte por pessoa: 10.000,00 (dez mil reais); 

II) Valor para indenização invalidez por pessoa e despesas médicas hospitalares: 100.000,00 (cem mil reais). 

6.2.2.6. Bônus, quando houver, observando o disposto no item 6.5 deste Termo de Referência. 

6.2.2.7. Franquia aplicável. Observando o disposto no item 8.7.1.2 deste Termo de Referência. 

6.2.2.8. A entrega da apólice deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da nota de 

empenho. 

6.2.2.9. As apólices deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Vila Rica, Setor de Patrimônio situado à 

Avenida Brasil, n° 2.000, Bairro Bela Vista, Vila Rica / MT, Cep 78.645-000. 
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6.2.2.10. O recebimento provisório das apólices, para efeito de posterior verificação da sua conformidade, será 

realizado no ato da entrega pelo Setor de Patrimônio; e o recebimento definitivo será realizado mediante termo 

circunstanciado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento provisório. 

6.2.2.11. Para a emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de 

veículos, classe de bônus, entre outros, 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso pelo Setor de 

Patrimônio. 

6.2.2.12. O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não invalida a aplicação, dentro do 

prazo e termos previstos no contrato de cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas 

correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei. 

 

LEIA- SE: 

6.2. Da Apólice: 
6.2.1. O custo, por apólice, a ser pago pela Prefeitura Municipal de Vila Rica, não deverá exceder o limite de R$ 100,00 

(cem reais). Caso a Empresa  julgue conveniente, poderá dispensar a cobrança pelo custo da apólice. Deverá ser emitida 

uma apólice para cada lote no caso Lote 1, 2 e 3 constantes da tabela 1 à 7 do anexo 07. Em nome da Prefeitura 

Municipal de Vila Rica-MT com CNPJ 03.238.862/0001-45. 

6.2.2. Devendo constar nas apólices referidas: 

6.2.2.1. Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações. 

6.2.2.2. Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de publicação. 

6.2.2.3. Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso 100%. 

6.2.2.4. Prêmios discriminados por cobertura. 

6.2.2.5. Limites de indenização por cobertura, conforme valores constantes no Anexo 08 – Orçamento Estimado. 

a) Responsabilidade Civil Facultativa (RCF): 

I) Valor para indenização de danos materiais: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

 II) Valor para indenização invalidez por pessoa e despesas médicas hospitalares: 30.000,00 (Trinta mil reais). 

b) Acidente por Passageiro (APP): 

I) Valor para indenização morte por pessoa: 30.000,00 (Trinta mil reais); 

II) Valor para indenização invalidez por pessoa e despesas médicas hospitalares: 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

6.2.2.6. Bônus, quando houver, observando o disposto no item 6.5 deste Termo de Referência. 

6.2.2.7. Franquia aplicável. Observando o disposto no item 8.7.1.2 deste Termo de Referência. 

6.2.2.8. A entrega da apólice deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da nota de 

empenho. 

6.2.2.9. As apólices deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Vila Rica, Setor de Patrimônio situado à 

Avenida Brasil, n° 2.000, Bairro Bela Vista, Vila Rica / MT, Cep 78.645-000. 
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6.2.2.10. O recebimento provisório das apólices, para efeito de posterior verificação da sua conformidade, será 

realizado no ato da entrega pelo Setor de Patrimônio; e o recebimento definitivo será realizado mediante termo 

circunstanciado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento provisório. 

6.2.2.11. Para a emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de 

veículos, classe de bônus, entre outros, 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso pelo Setor de 

Patrimônio. 

6.2.2.12. O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não invalida a aplicação, dentro do 

prazo e termos previstos no contrato de cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas 

correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

                                                                  

Vila Rica / MT, 06 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO   

Pregoeira Oficial 

Port. nº 012/2015 
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