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PREGÃO PRESENCIAL N°. 20 18.07.27.1 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO  

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 
8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO 
COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES, E LEI 
12.846/2013, DECRETO MUNICIPAL N°35 DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Seguro Total para Veículos 
que compõe a frota de diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce. 

1.1. UNIDADES GESTORAS INTERESSADAS: 
• Secretaria de Educação 
• Fundo Municipal de Saúde 
• Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária 
• Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte 
• Secretaria de Assistência Social e Trabalho 
• Fundo Municipal de Assistência Social 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A Administração visa garantir a integridade e conservação de sua frota propondo que a mesma esteja 
assegurada contra eventuais fatores prováveis de comprometê-la, fase disso, visa Contratação de serviços de 
seguradora para assegurar os veículos da frota deste município. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO COM FORMAÇÃO DE LOTES E VALORES ESTIMADOS: 
3.1. Os preços de referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de 
Compras do Município de Horizonte/CE, as quais estão acostadas nos autos do processo licitatório. 
ITEM - 	 ESPECIFICAÇÃO ITNID. QTDE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus Marcopolo/Volare V6 ESC para 
uso escolar ano 2008 e modelo 2009 com a Placa HYS 8477, com capacidade 
para 23 passageiros. CHASSI 93PB36D2M9CO27506. COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, 
danos 	corporais para terceiros 	assistência 24h especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

2.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZJOF 1519 para uso 
escolar ano 2014 com a Placa PMV 7749, com capacidade para 60 
passageiros. CHASSI 913M3840691713977927. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

3.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZ/OF 1519 para uso 
escolar ano 2014 com a Placa PMV 8089, com capacidade para 60 
passageiros. CHASSI 913M3840691`13978248. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

4.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZIOF 1519 para uso 
escolar ano 2014 com a Placa PMV 6949, com capacidade para 60 
passageiros. CHASSI 913M3 84069FB978 186. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

5.  

Seguro Total para veiculo: modelo Onibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2014 com a Placa PMU 4600, com capacidade para 43 passageiros. CHASSI 
9532E82W6ER440233. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

6.  

Seguro Total para veiculo: modelo Onibus MARCOFOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2009 com a Placa NRE 8741, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9C030297. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

7.  

Seguro Total para veiculo: modelo Onibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2011 com a Placa OCO 2599, com capacidade para 48 passageiros. CHASSI 
9532882 W6CR2 17467. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

8.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2012 com a Placa ORN 2859, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 
9532E82W6DR307678. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

9.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2012 com a Placa ORN 3639, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 
9532E82WXDR306727. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

10 

Seguro Total para veiculo: modelo Onibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2011 com a Placa OCT 0860, com capacidade para 48 passageiros. CHASSI 
9532882W3CR217346. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 

Serviço ç 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no 5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. 1434 
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Educação do Município de Horizonte/CE. 

11.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2011 com a Placa OCT 0740, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 
9532882W3CR216180. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisalvidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

12.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2007 com a Placa HYC 7932, com capacidade para 19 
passageiros. CHASSI 93PB38D2U7CO20777. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

13.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2012 com a Placa OSR 6381, com capacidade para 22 
passageiros. CHASSI 93PB54M10DC043 129. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE,. danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

14.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2008 com a Placa HYS 8497, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9CO27457. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

15.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2008 com a Placa ll.YS 8777, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9CO26126. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

16.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2009 com a Placa NRE 6671, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9C03026 1. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

17.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLOIVOLARE V8 
para uso escolar ano 2009 com a Plkca NRE 7641, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9C030256. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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18.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2008 com a Placa HYS 8457, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9CO27456. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com cobertura casco 	100% fipe, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
app com dmh proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

19.  

Seguro Total para veiculo: modelo Onibus VW/15.190 para uso escolar ano 
2009 com a Placa NRB 5291, com capacidade para 57 passageiros. CHASSI 
9532882W7AR004850. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

20.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/INDUSCAR para uso escolar 
ano 2009 com a Placa NRD 1642, com capacidade para 44 passageiros. 
CHASSI 9BWR882W09R923500. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura 
casco 	100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

21.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus IVECO/CITY CLASS para uso 
escolar ano 2009 com a Placa NRA 9731, com capacidade para 24 
passageiros. CHASSI 93ZL68B019841 1198. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

22.  

Seguro Total para veiculo: modelo .Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 
para uso escolar ano 2008 com a Placa HYS 8437, com capacidade para 31 
passageiros. CHASSI 93PB42G3P9CO2748 1. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

23 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 1.8 MODIFICAR ABI, 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PNF 4066 CHASSI N° 
9131322315617203954. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

24. 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 1.8 MODIFICAR AB1, 
FLEX ANO 2015 MODELO 2015 DE PLACA PNF 3906 CHASSI N° 
9BD223 156F2040567 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 

. 	 . 	. 	.. 	. 	 . 	. 	. 	. 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

25 Seguro Total para veiculo: MODELO FORD F250 XLT ANO 2005 
MODELO 2005 DE PLACA DQJ0631 CHASSI NÕ  9BFFF25L15B022646 Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Com cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

26.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS CHEVROLET, 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA PNZ2156 CHASSI N° 
9BGKR48GOGG267756 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

27.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS CHEVROLET, 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA PNZ1796 CHASSI N° 
9BGKR48G0GG216586 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

28.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS CHEVROLET, 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA PNZ2486 CHASSI N° 
913GKR48GOGG216586 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

29.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS CHEVROLET, 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA PNZ 2046 CHASSI N° 
9BGKR48GOGG217I61 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

30.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORINO TECFORM ABI, 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA P0J4570 CHASSI N° 
9BD265 1 2MG9065663 	Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

31.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORINO TECFORM AB1 
FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE PLACA PNM0451 CHASSI N° 
9BD265 1 2MG9066799, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

32.  

Seguro Total para veiculo: MODELO MONTANA LSI1.4 BRANCA FLEX 
ANO 2017 MODELO 2018 DE PLACA POJ3767 DE CHASSI N° 

. 

108486 	Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 9BGCA8O3OJB 	 n 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n° 5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. 1434 
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limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

33.  

Seguro Total para veiculo: MODELO SANDERO/RENAULT FLEX ANO 
2011 	MODELO 	2011 	DE 	PLACA 	OCM1720 	CHASSI 	N° 
93YBSR7UHCJ 175 1176 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

34.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIESTA/FORD 1.6 FLEX ANO 2013 
MODELO 2014 DE PLACA ORR 2045 CHASSI N° 9BFZF55P9E8063332, 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 

. 	 . 	. 	,. 	. 	 . 	. 	. 	. 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

35.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ETIOS/TOYOTA 1.5 FLEX ANO 2014 
MODELO 2015 DE PLACA PMP 8169 CHASSI N° 9BRK29BT4F0049444, 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 

. 	 . 	,. 
corporais para terceiros assistencia 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

36.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ETIOS/TOYOTA 1.5 FLEX ANO 
2014 	MODELO 	2015 	DE 	PLACA 	PMP 	8769 	CHASSI 	N° 
9BRK298BT2F0049684, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

37.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 
MODELO 	2015 	DE 	PLACA 	PMM 	2120 	CHASSI 	N° 
9BWKB4803FF050496, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

38.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 
MODELO 	2015 	DE 	PLACA 	0SF 	0164 	CHASSI 	N° 
9BWKBO5UOEPO42526, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

39.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 
MODELO 	2015 	DE 	PLACA 	PMK 	2649 	CHASSI 	N° 
9BWKB45U5FP060559 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. 1434 



    

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

 

%1Ai 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 

40. 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 
MODELO 	2015 	DE 	PLACA 	ORU 	0200 	CHASSI 	N° 
9BWKB45U9FP007010 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Saúde do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

41 

Seguro Total para veiculo: MODELO GM/MONTANA FLEX ANO 2014 
MODELO 2015 DE PLACA PMT 6790 CHASSI N° 913GCA80X017131 11782, 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

42. 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/DOBLO FLEX ANO 2014 
MODELO 2015 DE PLACA PMO 1917 CHASSI N° 9BD223156E2038790, 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA 

Seguro total para veículo: modelo Caminhão Basculante VW/13.180/2EX, 
Ano 	2001, 	Modelo 	2002, 	com 	a 	Placa 	HWP0662. 	CHASSI 
9BWBE72S02R200642. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do Município 
de Horizonte/CE. 

Serviço 

44.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão/C. Aberta, Ano 2010, Modelo 
2010, 	com 	a 	Placa 	NVE4018. 	CHASSI 	9BM694000AB732663. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, 
Meio Ambiente e Agropecuária do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

45.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão Basculante M.BENZ/L 1620, 
Ano 	2010, 	Modelo 	2010, 	com 	a 	Placa 	NVE41 18. 	CHASSI 
9BM695304AB72 1601. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. app com dmh proteção 
de 	vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 
Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do Município 
de Horizonte/CE. 

Serviço ç 

46 

Seguro total para veículo: modelo automóvel FORO FIESTA 1.6 Fiex, Ano 
2014, Modelo 2014, com a Placa 0RS5027. CHASSI 9BFZF55P3E8075234. 
COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais 	para 	terceiros, 	danos 	corporais 	para 	terceiros 	assistência 	24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Infraestrutura, 

Serviço 

coMlssÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
Urbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

47. 

Seguro 
2014, 

materiais 
especiais 

COMBUSTIVEL: 

cargas/pára-brisa/vidros 
Urbanismo, 
Horizonte/CE. 

total para veículo: modelo automóvel FORD FIESTA 1.6 Flex Ano 
Modelo 2014, com a Placa 0RR2138. CHASSI 9BFZF55P9E8099473. 

Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
para 	terceiros, 	danos 	corporais 	para 	terceiros 	assistência 	24h 

sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Infraestrutura, 

Meio 	Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 

Serviço s 

48 

Seguro total para veículo: modelo Automóvel FIAT UNO MLLLE FIRE Fiex, 
Ano 	2006, 	Modelo 	2006, 	com 	a 	Placa 	HXE5212. 	CHASSI 
9BD 15822764794688. COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura 
casco 	100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. AP? com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de 	Infraestrutura, 	Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do 
Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

49. 

Seguro 
6X4, 
95365 
100% 
assistência 
proteção 
Infraestrutura, 
de Horizonte/CE. 

total para veículo: modelo Caminhão Basculante VW/26.280 CRM 
Ano 	2013, 	Modelo 	2014, 	com a 	Placa 	ORY9258. 	CHASSI 

8267ER4 18713. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 

24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 

Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do Município 

Serviço 

50 

Seguro 
Ano 

casco 
terceiros 
DMH 

Município 

9BRK29BTXG0067402. 

de 	Infraestrutura, 

total para veículo: modelo automóvel TOYOTA ETIOS HB XS 1.5, 
2015, 	Modelo 	2016, 	com 	a 	Placa 	PNE8246. 	CHASSI 

COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 

assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 

Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do 
de Horizonte/CE. 

Serviço 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

51.  

Seguro Total para veiculo: modelo CARJ CAMINHÃO! PRANC/M OP para 
uso do DETRAN ano 2015 e modelo 2015 com a Placa PMH 8631, com 
capacidade 	para 	três 	pessoas. 	CHASSI 	93ZA90D00F8563623. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais . 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/para-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito 
e Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

52.  

Seguro Total para veiculo: modelo 1/ FORD RANGER XL CD4 22H para uso 
do DEMUTRAN ano 2013 e modelo 2014 com a Placa ORS 4527, com 
capacidade 	para 	5 	pessoas. 	CHASSI 	8AFAR23N9EJ202097. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no 5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
e Transporte do Município de Horizonte/CE. 

53.  

Seguro Total para veiculo: modelo FORD/ FIESTA 1.6 FLEX para uso do 
DEMUTRAN ano 2014 com a Placa ORR 2128, com capacidade para 5 
pessoas. CHASSI 9BFZF55P8E8099643. COMBUSTIVEL: GASOLINA. 
Com cobertura casco 100% FIPE 	danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do Município 
de Horizonte/CE. 

Serviço 

54.  

Seguro Total para veiculo: modelo FORD / FIESTA 1.6 FLEX para uso da 
GUARDA MUNICIPAL ano 2013 modelo 2014 com a Placa ORS 4517, com 
capacidade para 5 pessoas. CHASSI 9BFZF55F6E8085756. COMBUSTIVEL: 
GASOLINA. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, 
danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 	Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

55.  

Seguro Total para veiculo: modelo RENAULT/SANDERO EXP 1 6para da 
GUARDA MUNICIPAL ano 2012 com a Placa OIB 7045, com capacidade 
para 	5 	pessoas. 	CHASSI 	93YB5R7U11CJ339946. 	COMBUSTIVEL: 
GASOLINA. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, 
danos 	corporais para terceiros 	assistência 24h especiais 	sem 	limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 	Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

56.  

Seguro Total para veiculo: modelo TOYOTA! ETIOS HB XS 15 para uso do 
DEMUTRAN ano 2015 modelo 2016 com a Placa PNE 8256, com capacidade 
para 	5 	pessoas. 	CHASSI 	913RK2913T2G0067409. 	COMBUSTIVEL: 
GASOLINA. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, 

. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 
danos 	corporais para terceiros assistência 	24h especiais 	sem 	limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 	Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

SECRETARIA MUMCIPAL.DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

57.  

Seguro total para veículo: modelo IVECO/DAILY 50C17MINIBUS; 2015-
2015; 93ZL50C01F8465730; PMO 3640; BRANCA. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

58 

Seguro total para veículo: modelo FORD/FIESTAI1.6 FLEX; 2014-2014; 
9BFZF55P0E8103958; 01K 6820; PRATA. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte/CE. 

Serviço s 

59. 
Seguro total para veículo: modelo JJFORD RANGER/XL CD4 22H; 2013-
2014; 8AFAR23N2EJ202099; ORS 4547; PRATA. Com  cobertura casco 
100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 

Serviço 

  

• coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n"5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. i434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de 	vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 	Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

3.2. DA CORBERTURA MINIMA E DA FRANQUIA EVENTO: 

3.2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO (22 VEÍCULOS - ITENS 01 À 22): 
EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
Colisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais 
e totais 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, observando 
ainda as demais condições definidas na observação 
abaixo. 

Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
(DMT) 

R$ 200.000,00 

Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) 

R$ 200.000,00 

Acidente pessoais por passageiro (morte ou invalidez) 
(DMH) 

R$ 5.000,00 

Danos aos vidros Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros laterais e 
traseiros 

Franquia Reduzida 

IMPORTÂNCIA SEGURADA (IS DOS VEÍCULOS NÃO COSNTANTES NA TABELA FIPE): 
Item Descrição do Bem 

Valor do Bem
Atual 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus Marcopolo/Volare V6 ESC para uso escolar ano 2008 e 
modelo 	2009 	com 	a 	Placa 	HYS 	8477, 	com 	capacidade 	para 	23 	passageiros. 	CHASSI 
93PB36D2M9CO27506. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais R$ 
para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP 
com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do 

77.100,00 

Município de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veículo: modelo Ônibus M.BENZ./OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa 
PMV 7749, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 913M384069F13977927. COMBUSTIVEL: 

R$ 2.  DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 241 especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

240 00000 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZ/OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa 
PMV 8089, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 9BM384069FB978248. COMBUSTIVEL: 

R$ 3.  DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

24000000 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZ/OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa 
PMV 6949, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 913M384069F13978186. COMBUSTIVEL: 

R$ 4.  DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

24000000 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2014 com a Placa PMU 
4600, com capacidade para 43 passageiros. CHASSI 9532E82W6ER440233. COMBUSTIVEL: DIESEL. 

5.  Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

170 000 00 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 com 
a 	Placa 	NRE 	8741, 	com 	capacidade 	para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9C030297. 

6 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e. laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 

87.200,00 

Horizonte/CE. 

cornssÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



    

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Item Descrição do Bem 
Valor do Bem

Atual 

7.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2011 com a Placa OCO 
2599, com capacidade para 48 passageiros. CHASSI 9532882W6CR217467. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

R$ 
110 000 00 

8.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 
2859, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 9532E82W6DR307678. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

R$ 
125.000,00 

9.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 
3639, com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 9532E82WXDR306727. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

000 00 

p
Seguro 

10.  

Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 
0860, com capacidade para 48 passageiros. CHASSI 9532882W3CR2 17346. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

110 000 00 

II. 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 0740, 
com capacidade para 60 passageiros. CHASSI 9532882W3CR2 16180. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP- com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

110 000 00 

12 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2007 com 
a Placa 	HYC 	7932, 	com capacidade para 	19 passageiros. 	CHASSI 	93PB38D2U7CO20777. 
COMBUSTIVEL: DIESEL Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

R$ 
66.000,00 

13 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2012 com 
a 	Placa OSR 6381, 	com 	capacidade para 22 	passageiros. 	CHASSI 	93PB54M10DC043129. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

R$ 
127.000,00 

14 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 com 
a 	Placa 	HYS 	8497, 	com 	capacidade para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27457. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

R$ 
88.000,00 

15 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 com 
a 	Placa 	HYS 	8777, 	com 	capacidade 	para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO26126. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

88.000,00 

16 

Seguro Total para veiculo: modelo ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 com 
a 	Placa 	NRE 	6671, 	com 	capacidade para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9C030261. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

88.000,00 

17 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 com 
a 	Placa 	NRE 	7641, 	com 	capacidade para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93P842G3P9C030256. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 

R$ 
88.000,00 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de 	Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

18 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 com 
a 	Placa 	HYS 	8457, 	com 	capacidade 	para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27456. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% fipe, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. app com dmh proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 	Educação 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

88.000,00 

19.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 para uso escolar ano 2009 com a Placa NRB 
5291, com capacidade para 57 passageiros. CHASSI 9532882W7AR004850. COMBUSTIVEL: DIESEL. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 
24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros 
trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

75 000 00 

20.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/INDUSCAR para uso escolar ano 2009 com a Placa 
NRD 1642, com capacidade para 44 passageiros. CHASSI 9BWR882W09R923500. COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

70000 00 

21.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus IVECO/CITV CLASS para uso escolar ano 2009 com a Placa 
NRA 9731, com capacidade para 24 passageiros. CHASSI 93ZL68B019841 1198. COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação do Município de Horizonte/CE. 

R$ 
55 000 00 

22 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 com 
a 	Placa 	HYS 	8437, 	com 	capacidade 	para 	31 	passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27481. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH proteção 
de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

88.000,00 

	 3.2.2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20 VEÍCULOS - ITENS 22 À 42): 
EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
Colisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais e 
totais 

100% 	do 	valor 	de 	mercado, 	tabela 	FIPE, 
observando ainda as demais condições definidas na 
observação abaixo. 

Responsabilidade civil 	por danos 	materiais a terceiros 
R$ 100.000,00 

kesponsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
R$ 100.000,00 

Acidente pessoais 	por passageiro 	(morte ou 	invalidez) 
(DMH) 

R$ 5.000,00 

Danos aos vidros 	 . Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros 
laterais e traseiros 

Franquia Reduzida 

IMPORTÂNCIA SEGURADA (IS DOS VEÍCULOS NÃO COSNTANTES NA TABELA FIPE): 
Item - 

Descrição do Bem Valor do Bem  
Atual 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT •DODLO 1.8 MODIFICAR ABI, FLEX ANO 2014 
MODELO 2015 DE PLACA PNF 4066 CHASSI N° 9BD223156F203954. Com  cobertura casco 100% 

23. FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite 
de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 

46 000 00 

Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 1.8 MODIFICAR ABI, FLEX ANO 2015 

24 
MODELO 2015 DE PLACA PNF 3906 CHASSI N° 9BD223156F2040567 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite 
de quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. 

R$ 
46.000,00 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.8804A0, 
Horizonte/CE 
Fone: (85)3336.1434 
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Item Descrição do Bem 
Valor do Bem 

Atual 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: MODELO FIATIFIORINO TECFORM ABI, FLEX ANO 2016 MODELO 

30.  
2016 DE PLACA P0J4570 CHASSI N° 9BD265 1 2MG9065663 	Com cobertura casco 100% FIPE, 
danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

40 000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIATIFIORINO TECFORM ABI FLEX ANO 2016 MODELO 
2016 DE PLACA PNM0451 CHASSI N° 9BD26512MG9066799, Com cobertura casco 100% FIPE, R$ 

31.  danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

40 000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO MONTANA LSI1.4 BRANCA FLEX ANO 2017 MODELO 
2018 DE PLACA P0J3767 DE CHASSI N° 9BGCA8O3OJB 108486 Com cobertura casco 100% FIPE, R$ 

32.  danos materiais para terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria 
de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

42.000,00 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
PMM 2120 CHASSI N° 9BWKB4803FF050496, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para RS 37.  terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 

000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
OSP 0164 CHASSI N° 9BWKBO5UOEPO42526, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 

38.  terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 

35 000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAYEIRO FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
PMK 2649 CHASSI N° 9BWKB45U5FP060559 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 

39.  terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 

39000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
ORU 0200 CHASSI N° 9BWKB45U9FP0070 10 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais Ima R$ 40.  terceiros, danos corporais para terceiros assistênçia 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 

39 000 00 

Seguro Total para veiculo: MODELO GM/MONTANA FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
PMT 6790 CHASSI N° 9BGCA8OXOFBI 11782, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para R$ 

41.  ' terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 39.000,00 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/DOBLO FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 
PMO 1917 CHASSI N° 9BD223156E2038790, Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para R$ 

42.  terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. APP com 38.000,00 
DMH proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Saúde do Município 
de Horizonte/CE. 

3.23. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTIJRA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA (08 VEÍCULOS - ITENS 43 À 50): 

EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
Colisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais 
e totais 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, observando 
ainda as demais condições definidas na observação 
abaixo. 

Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
(DMT) - Caminhões e Maquinas R$ 200 000 00 

Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) - Caminhões e Maquinas 

R$ 200.000,00 

Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros R$ 100.000,00 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
(DMT) - Veículos Leves 
Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) - Veículos Leves 

R$ 100.000,00 

Acidente pessoais por passageiro (morte ou invalidez) R$ 5.000,00 
Danos aos vidros Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros laterais e 

traseiros 
Franquia Reduzida 

3.2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE 
(06 VEÍCULOS - ITENS 51 À 56): 

EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
Colisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais 
e totais 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, observando 
ainda as demais condições definidas na observação 
abaixo. 

W
Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
DMT - Caminhão R$ 200.000,00 

Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) - Caminhão R$ 200.000,00 

Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
(DMT) - Veículos Leves R$ 100.000,00  
Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) - Veículos Leves R$ 100.000,00 

Acidente pessoais por passageiro (morte ou invalidez) 
(DMH) R$ 5.000,00 

Danos aos vidros Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros laterais e 
traseiros 

Franquia Normal, sendo possível estipular franquia diferenciada, 
desde que não onerem o valor normal do prêmio. 

3.2.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO (01 VEÍCULO - 
ITEM 57): 

EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
olisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais 
totais 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, observando 
ainda as demais condições definidas na observação 
abaixo. 

Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
(DMT) 

R$ 200.000,00 

Responsabilidade civil por danos pessoais a terceiros 
(DCT) 

R$ 200.000,00 

Acidente pessoais por passageiro (morte ou invalidez) 
(DMH) 

R$ 5.000,00 

Danos aos vidros Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros laterais e 
traseiros 

Franquia Reduzida 

3.2.6. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (02 VEÍCULOS - ITENS 58 E 59): 
EVENTO COBERTURA MINIMA 

Colisão, incêndio, roubo e furto (casco): danos parciais 
e totais 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, observando 
ainda as demais condições definidas na observação 
abaixo. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, 0  5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
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EVENTO COBERTURA MÍNIMA 
Responsabilidade civil por danos materiais a terceiros 
(DMT) 

R$ 100.000,00 

Responsabilidade civil por danos corporais a terceiros 
(DCT) 

R$ 100.000,00 

Acidente pessoais 
(DMH) 

por passageiro (morte e invalidez) 
R$ 5.000,00 

Danos aos vidros 
Troca e/ou reparo do para brisas e dos vidros laterais e 
traseiros 

Franquia Reduzida 

3.3. DOS SERVIÇOS: Será permitido que a empresa licitante apresente do valor de mercado, tabela FIPE, 
para os veículos que ultrapassem mais de 10 (dez anos) de fabricação, bem como para os demais veículos 
desde que o valor determinados seja acrescido de 10% do valor, pela tabela FIPE. 

3.3.1. A cobertura compreenderá mais detalhadamente: 
a) Roubo ou furto total, assim como os danos causados por tentativas de roubo ou furto; 
b) Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento envolvendo direta ou 

indiretamente o bem segurado; 
c) Incêndio e explosão, inclusive os causados por atos danosos praticados de forma isolada e eventual 

por terceiros; 
d) Queda de agentes externos sobre os veículos; 
f) Acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado; 
g) Submersão total ou parcial proveniente de enchentes ou inundações, inclusive quando guardado em 

subsolo; 
h) Cobertura de pára-brisa/vidros trazeiro e laterais - ônibus e Caminhões; 
i) Cobertura de vidros, retrovisores, lentes e faróis - Veículos leves; 
j) Acidente envolvendo o veículo segurado com outros veículos, dentro de suas dependências; 
k) Acessórios não referentes a som e imagem, exceto os originais de fábrica; 
1) Danos causados durante o tempo em que, de roubo ou furto, estiver em poder de terceiros, excluídas 

indenizações por danos materiais ou pessoais causados a terceiros; 
m) Atos involuntários praticados por terceiros; 
n) Danos causados a pintura por acidente ou por atos de terceiros; 
o) Danos causados a terceiros, Responsabilidade Civil Facultativa RCF; 
p) Acidentes pessoais por passageiros. 

3.4. DA ASSISTÊNCIA 
3.4.1. A contratada deverá prestar serviços de assistência 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, para veículos, passageiros e motoristas, incluindo guincho e reboques ilimitado em caso de 
panes ou acidentes, e cobertura de vidros. 

3.4.2. A assistência estender-se-á a todo território do estado do Ceará, sem aplicações de franquia 
quilométricas ou taxas para os serviços de cobertura, guincho ou reboque. 

3.4.3. A contratada deverá possuir uma representação (corretor de seguros) 24 (vinte e quatro) horas 
por dia disponível para, em casos de sinistros ou eventuais serviços, prestar apoio/atendimento exclusivo às 
SECRETARIAS CONTRATANTES, durante todo o período de vigência contratual. 

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO: 
4.1. Entrega da Apólice: 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato. 
4.2. Alterações na Apólice: 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial da solicitação pela Contratante. 
4.3. Pagamento de indenizações em decorrência de sinistros em geral: 30 (trinta) dias, contados da data do 
sinistro, devidamente informado/documentado pela CONTRATANTE. 

coMIssÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880.000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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4.4. Pagamento de indenizações nos casos de roubo, furto ou incêndio: 30 (trinta) dias, contados do aviso às 
autoridades policiais, desde que o veículo não tenha sido apreendido ou localizado oficialmente mediante 
comprovação hábil. 

S. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E SUAS CONDIÇÕES: 
5.1. A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo do 
interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por máquina, impresso por 
computador ou qualquer processo PRESENCIAL, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente) pelo 
titular ou preposto, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo na parte externa do envelope as seguintes 
indicações: 
AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1 
LICITANTE: 
CNPJ N°. 
ENVELOPE N°. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
5.2. A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado do edital, contendo: 
5.2.1. A modalidade e o número da licitação; 
5.2.2. Endereçamento à Pregoeira do Município de Horizonte/CE; 
5.2.3. Razão social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme o caso, e se 
houver, número do telefone/fax, e endereço PRESENCIAL; 
5.2.4. Prazo de execução dos serviços de 12 (doze) meses; 
5.2.5. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.2.6. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital. 
5.2.7. Os valores unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em 
algarismos e por extenso. 
5.2.8. Quantidade ofertada por item, sendo o julgamento menor preço Global, observando o disposto no edital; 
5.2.9. Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços. 

ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS 
5.3. Os preços constantes da proposta de preços do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 

a decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 
5.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não 
previsto em lei. 
5.5. O somatório ou a multiplicação errada não implicará na desclassificação da licitante, podendo ser sanada, 
desde que previamente autorizada pelo licitante. Caso não autorizada a retificação acima referida, a proposta 
respectiva será desclassificada. Tanto a divergência quanto a autorização ou recusa de retificação por parte da 
licitante deverá constar em ata. 
5.6. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
5.6.1. A proposta de preços deve contemplar todos os itens em sua integralidade. 
5.7. A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, 
em especial quanto à especificação do objeto e as condições de participação, competição, julgamento e 
formalização de contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação 
aplicável, notadamente a Lei N°. 10.520/02 e Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
5.8. Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item. 
5.9. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "01" não sendo admitido o 
recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo 
aos documentos entregues. 
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6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
6.1. O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter os documentos exigidos em uma única 
via, e ser apresentado na forma do edital, contendo a seguinte inscrição no seu frontispício: 
AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 20 18.07.27.1 
LICITANTE: 
CNPJ N°. 
ENVELOPE N°. 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
6.6.1. Os interessados não cadastrados no Município de Horizonte/CE, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei N°. 
8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos 
abaixo relacionados, os quais serão analisados pela Pregoeira quanto a sua autenticidade e o seu prazo de 
validade. 

6.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa 
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
6.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS 
E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a 
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 
tem sede a matriz. 
6.2.3. INSCRIÇAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso 
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas 
do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
6.2.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
6.2.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 
6.3. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
6.3.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive contribuições 
sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
6.3.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
6.3.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.3.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A das Consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943. 
6.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 
6.4.2. Capital social mínimo ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 
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65. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.5.1. Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades compatíveis com. 
o objeto da licitação. 
6.5.1.1. Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 
6.5.1.2. O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica declarante, com 
nome e cargo do signatário; 
6.5.1.3. Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a períodos 
de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de 
contratação; 
6.5.1.4. Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação do exigido; 
6.5.1.5. O atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos serviços; 

o c) Declaração satisfatória na entrega do objeto.- bjeto:
6.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6.6. 
6.6.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei W. 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
6.6.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei W. 8.666/93). 

ORIENTAÇÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
6.7. No caso de licitantes devidamente cadastrados no Município de Horizonte/CE, a documentação 
mencionada nos subitens 6.2 a 6.4 poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) junto ao Município de Horizonte/CE (assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito 
de acesso aos dados nele constantes), acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.5 e 6.6, cuja 
autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 
6.7.1. A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE deverá também 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto no edital. 
6.8. Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento, demonstrar a 
compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
6.9. As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata/recuperação 
judicial, caso exigidas no edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter 
sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para o recebimento dos envelopes. 
6.10. A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do 
processo licitatório e não será devolvida. 
6.10.1. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados classificados ao 
final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria sessão. Os documentos 
não retirados permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, durante 30 (trinta) dias correntes à 
disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
6.11. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de habilitação, 
bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma. 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada. 
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8. PAGAMENTO: 
8.1. Os pagamentos serão feito após recebimentos das apólices e do respectivo documento para pagamento, 
devidamente atestados pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal 
(abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, 
observadas as condições da proposta. 
8.2. Os pagamentos serão feitos em 04 (quatro) parcelas sem juros em valores mensais de igual valor, após o 
encaminhamento da documentação tratada no subitem 8. 1, observadas as disposições editalícias. 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrentes dos contratos correrão à conta dos recursos respectivos do nas dotações 
orçamentárias dos órgãos e secretarias solicitantes: 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

órgão Unid. Orç. 
, 

Funcional Programática Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 
Fonte 

07 01 

123670025 2.052 

3.3.90.39.00 

002 
010 
014 
019 

12 368 0027 2.056 

12 362 0027 2.045 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

05 01 
103010019 2.024 

3.3.90.39.00 
001 
009 - 	 103020020 2.028 

10 305 0022 2.035 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 
08 01 15 1220002 2.060 3.3.90.39.00 001 

SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

16 01 
041220023 2.115 

903900 
. 

002 
028 044530023 	 2.116 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 
15 01 08 122002 2.088 3.3.90.39.00 001 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
15 02 082440014 2.102 3.3.90.39.00 024 

o 10. FISCAL DO CONTRATO: 
10.1. A Fiscalização dos Contratos será exercida pelos servidores: Giberlândio José Honório Alves - 

Secretaria de Educação, Francisco Carlos da Silva - Fundo Municipal de Saúde, Vânia Dias Frota - 

Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária, Francisca Fleamlda Oliveira 
Rocha - Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, José Aécio Ferreira da Silva Junior - 
Secretaria de Assistência Social e Trabalhó, José Aécio Ferreira da Silva Junior - Fundo Municipal de 
Assistência Social, os quais deverão exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
11.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento da execução dos serviços ora contratados; 
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
11.3. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de qualquer sinistro assim que tenha conhecimento; 
11.4. Providenciar o Registro de Ocorrência junto aos órgãos competentes de Trânsito, em casos de sinistros; 
11.5. Fornecer à CONTRATADA ou facilitar o acesso a toda espécie de informação sobre as circunstâncias e 
consequências do sinistro; 
11.6. Dar imediato aviso às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, 
do veículo segurado; 
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11.7. Aguardar autorização da CONTRATADA para iniciar a reparação dos danos no veículo segurado; 
11.8. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Instrumento Contrato; 
11.9. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas 
no Contrato. 

12. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
12.1. Comunicar à Secretaria Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos necessários; 
12.2. A licitante vencedora fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação e 
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei no 8.666/1993; 
12.2.1. Na hipótese do inadimplemento do item anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido 
pela Secretaria Contratante, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato (Arts. 78, inciso 1 e 
87, da Lei n° 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento 

o do Contrato e na Lei; 
12.3. A licitante vencedora se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da 
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob 
pena de infração contratual; 
12.4. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas 
no Contrato. 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
13.1. A Licitação será julgada pelo menor preço Global, sendo declarada vencedora quem ofertar o menor 
valor global. 
13.2. Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o Menor Preço Global, por ser econômica e 
tecnicamente o mais viável, tendo em vista que os serviços são similares, permitindo ao contratado prestar os 
serviços aos órgãos contratantes com um número menor de funcionários e manutenção da padronização do 
serviço. 
13.3. Na formulação de preços deverá ser levado em conta que os veículos objeto deste termo de referência, 
exceto as ambulâncias, de regra, pernoitem durante o final de semanas e feridos em garagem das Secretarias 
Contratantes. 
13.4. Os veículos são conduzidos, exclusivamente, por servidores municipais autorizados pertencentes ao 
quadro de pessoal do Município de Horizonte. 

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
14.1. A apólice será recebida, provisoriamente, pela Secretaria Contratante para verificação da adequação do 
objeto às especificações exigidas neste Termo de Referência; 
14.2. Após verificada a conformidade com as especificações técnicas, a apólice será recebida definitivamente, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou atesto no documento de cobrança, que será remetido ao setor 
competente para pagamento. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por este termo 
exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do art. 3° da Lei 
N°. 10.520/02. 
15.2. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado aos 
licitantes antes de concluído a fase de lances. 
15.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e no 5.450/05 não exigem a 
obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. 

corvussÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

1•3Qjj Ø 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: 
CNPJ N°.: 
Inscrição Estadual ou Municipal: 
Endereço: 
Fone/Fax: 
Banco: 

o Agência N°.: 
Conta Corrente N°.: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Seguro Total para Veículos que 
compõe a frota de diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, constante do Anexo 1 do. presente Edital. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR 
UNIT.R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
Marcopolo/Volare V6 ESC para uso escolar ano 2008 e 
modelo 2009 com a Placa HYS 8477, com capacidade 
para 23 passageiros. CHASSI 93PB36D2M9CO27506. 

COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

2.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZJOF 
1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa PMV 7749, 
com 	capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
913M3 84069F13977927. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

3.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZJOF 
1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa PMV 8089, 
com 	capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
913M3840691`13978248. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com 

 

cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 

Serviço 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR 

UNIT.R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
especiais 
proteção 
laterais. 
Horizonte/CE. 

sem limite de quilometragem. APP com DMH 
de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
Secretaria de Educação do Município de 

4.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus M.BENZiOF 
1519 para uso escolar ano 2014 com a Placa PMV 6949, 
com 	capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
913M384069F13978 186. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 

. 

terceiros, danos corporais para terceiros assistênc ia 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

5.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2014 com a Placa PMU 4600, com 
capacidade 	para 	43 	passageiros. 	CHASSI 
9532E82W6ER440233. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

' 6 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 
com a Placa NRE 8741, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9C030297. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

7. 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCO 2599, com 
capacidade 	para 	48 	passageiros. 	CHASSI 
9532882 W6CR2 17467. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

8 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VWI15.190 
para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 2859, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
9532E82W6DR307678. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 

Serviço 

conssÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no 5i00, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. 1434 
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VALOR 
TOTAL R$ 

especiais 
proteção 
laterais. 
Horizonte/CE. 

sem limite de quilometragem. APP com DMH 
de 	vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 
Secretaria de Educação do Município de 

9.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 3639, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
9532E82WXDR306727. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 

-. 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de 	vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de Educação 	do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

10.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VWI15.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 0860, com 
capacidade 	para 	48 	passageiros. 	CHASSI 
95328 82W3CR2 17346. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

11.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 0740, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
9532882 W3CR2 16180. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para ,. 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteçãode vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de Educação 	do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

12 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2007 
com a Placa HYC 7932, com capacidade para 19 
passageiros. 	CHASSI 	93PB38D2U7CO20777. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

13 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2012 
com a Placa OSR 6381, com capacidade para 22 
passageiros. 	CHASSI 	93PB54M10DC043129. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 

Serviço 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

/1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR VALOR 

TOTAL R$ 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

14. 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Onibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 
com a Placa HYS 8497, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27457. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% . 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

15 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 
com a Placa HYS 8777, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO26 126. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

16 

' 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 
com a Placa NRE 6671, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9C03026 1. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. - 

Serviço 

17 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2009 
com a Placa NRE 7641, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9C030256. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

18 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 
com a Placa HYS 8457, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27456. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
fipe, danos materiais para terceiros, danos corporais para 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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TOTAL R$ 

terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. 	app 	com 	dmh 	proteção 	de 	vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

19.  

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2009 com a Placa NRB 5291, com 
capacidade 	para 	57 	passageiros. 	CHASSI 
95328 82W7AR004850. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 

,. 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. - 

Serviço 

20.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
VW/INDUSCAR para uso escolar ano 2009 com a Placa 
NRD 1642, com capacidade para 44 passageiros. CHASSI 
9BWR8 82W09R923500. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

21.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
IVECO/CITY CLASS para uso escolar ano 2009 com a 
Placa NRA 9731, com capacidade para 24 passageiros. 
CHASSI 	93ZL68B0 198411198. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. 	Com cobertura casco 	100% FIPE, 	danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP 	com 	DMH 	proteção 	de 	vidros 	cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

22.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 2008 
com a Placa HYS 	8437, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO2748 1. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% . 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

23.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 1.8 
MODIFICAR ABI, FLEX ANO 2014 MODELO 2015 
DE PLACA PNF 4066 CHASSI N° 9BD223156F203954. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 

Serviço 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n° 5100, Centro, CEP: 62.880.000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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-c 
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TOTAL R$ 

especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

24.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 1.8 
MODIFICAR AB1, FLEX ANO 2015 MODELO 2015 
DE 	PLACA 	PNF 	3906 	CHASSI 	N° 
9BD223 1 56F2040567 Com cobertura casco 100% FIPE, 
danos 	materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

' 
25.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FORD F250 XLT 
ANO 2005 MODELO 2005 DE PLACA DQJ0631 
CHASSI N° 9131`1`1725L15B022646 Com cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 

. 

corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

26.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA PNZ2156 CHASSI N° 9BGKR48G0GG267756 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

, 
27.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA PNZ1796 CHASSI N° 9BGKR48GOGG216586 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

28.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA PNZ2486 CHASSI N° 9BGKR48GOG0216586 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

29 Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 

Serviço 

àr 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 

U~~ 



O 0N7 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

11.300  06 11  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR
TOTAL 

VALOR 
R$ 

PLACA PNZ 2046 CHASSI N° 9BGKR48GOGG217161 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

30.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORJNO 
TECFORM ABI, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA P0J4570 CHASSI N° 9BD26512MG9065663 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

31.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORINO 
TECFORM AB1 FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA PNM0451 CHASSI N° 9BD265 1 2MG9066799, 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

32.  

Seguro Total para veiculo: MODELO MONTANA 
LSI1.4 BRANCA FLEX ANO 2017 MODELO 2018 DE 
PLACA 	POJ3767 	DE 	CHASSI 	N° 
9BGCA8O3OJB 108486 Com cobertura casco 100% FIPE, 
danos 	materiais para terceiros, 	danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

33.  

Seguro 	Total 	para 	veiculõ: 	MODELO 
SANDERO/RENALJLT FLEX ANO 2011 MODELO 
2011 	DE 	PLACA 	OCM1720 	CHASSI 	N° 
93YBSR7UHCJ 1751176 Com cobertura casco 	100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

34.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIESTA/FORD 
1.6 FLEX ANO 2013 MODELO 2014 DE PLACA ORR 
2045 CHASSI N° 9BFZF55P9E8063332, Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
As'. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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VALOR VALOR 

TOTAL R$ 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

35.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ETIOS/TOYOTA 
1.5 FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMP 
8169 CHASSI N° 9BRK29BT4F0049444, Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos . 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

36.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ETIOS/TOYOTA 
1.5 FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMP 
8769 	CHASSI 	N° 	9BRK298BT2F0049684, 	Com 
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de 	vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

37.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMM 
2120 CHASSI N° 9BWKB4803FF050496, Com cobertura 
casco 100% FIPE danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

38.  ' 

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA OSP 
0164 	CHASSI 	N° 	9BWKBO5UOEPO42526, 	Com 
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

39.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMK 
2649 CHASSI N° 9BWKB45U5FP060559 Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

40.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA ORU 
0200 CHASSI N° 9BWKB45U9FP0070I0 Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 

Serviço 

cornssÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA 	DE 
HORIZONtE 

'•3fl,  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR VALOR 

TOTAL R$ 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

41.  

Seguro Total para veiculo: MODELO GM/MONTANA 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMT 
6790 	CHASSI 	N° 	9BGCA8OXOFB1 11782, 	Com 
cobertura 	casco 	100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção 	de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

42.  
' 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/DOBLO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMO 
1917 CHASSI N° 9BD223156E2038790, Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos . 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA 

43.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão Basculante 
VW/13.180/2EX, Ano 2001, Modelo 2002, com a Placa 
HWP0662. 	CHASSI 	9BWBE72S02R200642. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para . 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 
Agropecuária do Município de Horizolite/CE. 

Serviço 

44.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão/C. Aberta, 
Ano 2010, Modelo 2010, com a Placa NVE4018. 
CHASSI 	9BM694000AB732663. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. 	Com cobertura casco 	100% FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros . 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP 	com 	DMH 	proteção 	de 	vidros 	cargas/pára- 
brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 	Secretaria 	de 
Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 
Agropecuária do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

45.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão Basculante 
M.BENZ/L 1620, Ano 2010, Modelo 2010, com a Placa 
NVE4I 18. 	CHASSI 	9BM695304A13721601. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros danos corporais para ,. 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. 	app 	com 	dmh 	proteção 	de 	vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 
Agropecuária do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. i434 



~** 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR 

IJNITR$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

46.  

Seguro total para veículo: modelo automóvel FORD 
FIESTA 1.6 Fiex, Ano 2014, Modelo 2014, com a Placa 
0RS5027. 	CHASSI 	9BFZF55P3E8075234. 
COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 
Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

, 

47.  

Seguro total para veículo: modelo automóvel FORD 
FIESTA 1.6 Flex Ano 2014, Modelo 2014, com a Placa 
0RR2138. 	CHASSI 	9BFZF55P9E8099473. 
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 
Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

48.  

' 

Seguro total para veículo: modelo Automóvel FIAT UNO 
MILLE FIRE Fiex, Ano 2006, Modelo 2006, com a 
Placa 	HXE5212. 	CHASSI 	9131315822764794688. 
COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 
Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

49.  

Seguro total para veículo: modelo Caminhão Basculante 
VW/26.280 CRM 6X4, Ano 2013, Modelo 2014, com a 
Placa 	ORY9258. 	CHASSI 	953658267ER4 18713. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE danos materiais para terceiros danos corporais para . 	. 	,. 	. 	. 	. 	. 	. 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 
Agropecuária do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

50.  

Seguro total para veículo: modelo automóvel TOYOTA 
ETIOS IIB XS 1.5, Ano 2015, Modelo 2016, com a 
Placa 	PNE8246. 	CHASSI 	9BRK29BTXG0067402. 
COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 

Serviço 

coMIssÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n° 5i00, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336. 1434 

*2 
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PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR VALOR 
TOTAL R$ 

vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Infraestrutura, 	Urbanismo, 	Meio 
Ambiente 	e 	Agropecuária 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

' 
51.  

Seguro Total para veiculo: modelo CARJ CAMINHÃO! 
PRANC/M OP para uso do DETRAN ano 2015 e modelo 
2015 com a Placa PMH 8631, com capacidade para três 
pessoas. 	CHASSI 	93ZA90D00F8563623. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/para-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e Transporte 	do 
Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

52.  

Seguro Total para veiculo: modelo 1/ FORD RANGER 
XL CD4 22H para uso do DEMUTRAN ano 2013 e 
modelo 2014 com a Placa ORS 4527, com capacidade 
para 	5 	pessoas. 	CHASSI 	8AFAR23N9EJ202097. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 	Transporte 	do 
Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

' 
53.  

Seguro Total para veiculo: modelo FORD/ FIESTA 1.6 
FLEX para uso do DEMUTRAN ano 2014 com a Placa 
ORR 2128, com capacidade para 5 pessoas. CHASSI 
9BFZF55P8E8099643. COMBUSTIVEL: GASOLINA. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito 
e Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

54.  

Seguro Total para veiculo: modelo FORD / FIESTA 1.6 
FLEX para uso da GUARDA MUNICIPAL ano 2013 
modelo 2014 com a Placa ORS 4517, com capacidade 
para 	5 	pessoas. 	CHASSI 	9BFZF55F6E8085756. 
COMBUSTIVEL: GASOLINA. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

55.  
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 
RENAULT/SANDERO EXP 	16para. da GUARDA 

Serviço 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880400, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR VALOR 
TOTAL R$ 

MUNICIPAL ano 2012 com a Placa OIB 7045, com 
capacidade 	para 	5 	pessoas. 	CHASSI 
93YBSR71JHCJ339946. COMBUSTIVEL: GASOLINA. 
Com  cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros 	cargas/pára-brisa/vidros trazeiro 	e 
laterais. Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito 
e Transporte do Município de Horizonte/CE. 

56.  , COMBUSTIVEL: 

Seguro Total para veiculo: modelo TOYOTA! ETIOS 
HB XS 15 para uso do DEMUTRAN ano 2015 modelo 
2016 com a Placa PNE 8256, com capacidade para 5 
pessoas. 	CHASSI 	9BRK29BT2G0067409. 

GASOLINA. Com  cobertura casco 
100% 	FIPE, 	danos 	materiais 	para 	terceiros, 	danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria 	de 	Segurança, 	Cidadania, 	Trânsito 	e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

SECRETARIA MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

57.  

Seguro total 	para 	veículo: 	modelo 	IVECO/DAILY 
50C 1 7MINIBUS; 	2015-2015; 	93ZL5000 1F8465730; 
PMO 3640; BRANCA. Com  cobertura casco 100% FIPE, 
danos materiais para terceiros, 	danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e latera/s. Secretaria de 
Assistência 	Social 	e 	Trabalho 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ' 
58.  

Seguro total para veículo: modelo FORDIFIESTA/1.6 
FLEX; 2014-2014; 9BFZF55P0E8103958; 01K 6820; 
PRATA. 	Com cobertura casco 	100% FIPE, 	danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP 	com 	DMH 	proteção 	de 	vidros 	cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

59.  

Seguro total para veículo: modelo IJFORD RANGERJXL 
CD4 22H; 2013-2014; 8AFAR23N2EJ202099; ORS 
4547; PRATA. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais para terceiros 	danos corporais para terceiros . 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP 	com 	DMH 	proteção 	de 	vidros 	cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. 	Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 

VALOR GLOBAL R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 	 (POR EXTENSO). 

corlissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaro para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços. 

«DATA» 

CARIMBO DA EMPRESA 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS.. AO ELABORAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS, O LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR FIELMENTE o 
PRESCRITO NO ITEM "5 "DO EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 20 18.07.27.1 

ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 1. Modelo de Declaração (Documento exigido no Credenciamento)  

DECLARACÃO  

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de .direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Horizonte/CE, o seguinte: 
1. Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convocatório; 
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos/serviços a serem 
ofertados no presente certame licitatório; e 
3. Que sua proposta de preços atende integralmente aos requisitos constantes no edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

o 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 20 18.07.27.1 

ANEXO ifi 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 2. Modelo de Procuração (Documento exigido no Credenciamento)  

PROCURACÃO 

.OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA/PROPONENTE, CNPJ/CPF N°. e ENDEREÇO» neste. 
ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», qualificação 
(nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao 
Município de Horizonte/CE, na sessão de PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1, podendo o mesmo, 
assinar propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o procedimento os documentos de 
credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação 
necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste 
mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a 
satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

o 	 «DATA» 

«OUTORGANTE» 

cotnssÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880.000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 20 18.07.27.1 

ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 3. Modelo de Declaração (Documento exi2ido na Habilitação) 

DECLARAÇÃO  

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

o a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição 
Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 
b) Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa 
habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei N. 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

o 	 «DECLARANTE» 

corvussÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1 

ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 4. Modelo de Declaração (Documento exigido no Credenciamento) 

DECLARACÃO  

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar n° 
123/2006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Horizonte/CE, ser MICRO EMPRESA-ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 40 do artigo 30  da Lei 
Complementar n° 123/2006, bem como de inexistência de fatos supervenientes nesta situação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 

o 



+ 
PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1 

ANEXO IV 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° 

PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ N°. 
23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, 
Centro, Cep: 62.880-000, Horizonte/CE, através da Secretaria! Fundo 	 , Inscrito com o CNPJ N° 
	  neste ato representado pela Gestor (a), Sr. (a). 	 , doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, 	 , inscrita no CNPJ W. 	, com 
sede na 	 , por seu representante legal, Sr(a). 	, CPF n°. 	, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 2018.07.27.1, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Seguro Total para Veículos que 
compõe a frota de diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência, em conformidade com a Lei n°. 8.666/93, Lei n°. 123/2006, Lei n°. 147/2014, e 
alterações posteriores, e Lei n°. 10.520/02. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada na execução de serviço de 
Seguro Total para Veículos que compõe a frota da Secretaria/Fundo 	 do Município de 
Horizonte/Ce, constante do Anexo 1 do Edital, e proposta adjudicada. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTDE. VALOR 

R$ 
VALOR

UNIT. TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
3.1. O valor do presente contrato é de R$ - ( 	), a ser pago em 04 (quatro) parcelas sem juros em valores 
mensais de igual valor, após o encaminhamento das apólices e do respectivo documento para pagamento, 
devidamente atestados pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões Federal 
(abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, 
observadas as condições da proposta. 
3.2. REAJUSTE: Não será permitido o reajuste dos preços contratados, exceto se houver prorrogação do 
prazo de vigência do contrato e este ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser 
utilizado o índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier 
a substitui-lo. 
3.2.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

rI-' 
R=V 

'0 
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R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta; 
1 = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do contrato. 
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta 
casa decimal em diante. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 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, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo 
aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

o 
3.4. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 
3.5. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado por escrito 
para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE, sendo-lhe facultada 
a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
3.6. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE 	 , NAS 
SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Órgão Unid. Orç. Funcional Programática Projeto/Atividade 
Elemento deFonte 

Despesa 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N°. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Comunicar à Secretaria Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos necessários; 
6.2.2. A licitante vencedora fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação e• 
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei n° 8.666/1993; 
6.2.3. Na hipótese do inadimplemento do item anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido 
pela Secretaria Contratante, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato (Arts. 78, inciso 1 e 
87, da Lei n° 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento 
do Contrato e na Lei; 
6.2.4. A licitante vencedora se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da 
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob 
pena de infração contratual; 
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6.2.5. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e outras previstas no 
Contrato. 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
6.3.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento da execução dos serviços ora contratados; 
6.3.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
6.3.3. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de qualquer sinistro assim que tenha conhecimento; 
6.3.4. Providenciar o Registro de Ocorrência junto aos órgãos competentes de Trânsito, em casos de sinistros;. 
6.3.5. Fornecer à CONTRATADA ou facilitar o acesso a toda espécie de informação sobre as circunstâncias e 
consequências do sinistro; 
6.3.6. Dar imediato aviso às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou 
parcial, do veículo segurado; 
6.3.7. Aguardar autorização da CONTRATADA para iniciar a reparação dos danos no veículo segurado; 
6.3.8. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Instrumento Contrato; 
6.3.9. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas 
no Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de termo aditivo, e se contemplada pelo art. 65 
da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada, após apresentação da devida justificativa pela autoridade 
competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei N°. 8.666/93. 
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de executar o contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de 
Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais 
cominações legais: 
1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 

o a) Recusar em celebrar o termo de contrato dela decorrente, quando regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não mantiver a proposta; 
d) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, contados do 
recebimento da ordem de serviço, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, caso seja, 
inferior a 30 (trinta) dias; 
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias na prestação dos serviços; 
8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços contratados, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, 
ou ainda o descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no 
contrato ou em outros documentos que o cõmplementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão 
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n°. 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global do contrato. 
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8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o 
licitante fizer jus. 
8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

•

contratuais, as previstas em lei e no edital. 
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer 
infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 
da Lei N. 8.666/93. 
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no art. 58 
da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei N°. 8.666/93. 
10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

o transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato 
ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos do 
termo de referência, da proposta de preços e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento 
licitatório e a proposta de preços adjudicada. 
10.9. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo(a) servidor(a) 	 , especialmente 
designado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o(a) qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que 
trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.9.1. O fiscal de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, caso haja 
necessidade por parte da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
contrato, em obediência ao disposto no § 2° do.art. 55 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no 5100, Centro, CEP: 62.880-000, 
Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA DE 
HORIZON 14E 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, perante testemunhas que 
também o assinam, para que produza os seus jürídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

«RAZÃO SOCIAL» 
Secretário (a)/Gestor (a) da Secretaria/Fundo 	 «CNPJ N°.» 

Municipal de 	 «REPRESENTANTE» 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

1. 	 CPF N°. 

• 2. 	 

 

CPF N°. 
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