
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
 
Processo Administrativo Nº 0153/2021 - DL. 
Dispensa por Justificativa Nº 0067/2021 - DL. 
OBJETO: SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
DE PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO, DO VEÍCULO PLACAS:QHS9176, CHASSI Nº 
9BVT5TT721FE403398 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS. 
 
 
 

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 
Às nove horas e trinta minutos (09:30) do dia 19 de novembro de 2021 reuniram-se no 

Auditório da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pelo Senhor Alcidir Felchilcher, Prefeito de Arroio Trinta, através do 
Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021. e assim constituída: FABRICIO 
GONZATTI - PRESIDENTE E EVERTON CAMPAGNIN - MEMBRO E WHELITON 
LUIZ GODINHO - MEMBRO, para a análise da Dispensa por Justificativa nº 0067/2021 - DL, 
que tem como objeto a Solicito a contratação de seguro de responsabilidade civil de passageiros 
e tripulação, do veículo placas:QHS9176, Chassi nº 9BVT5TT721FE403398 utilizado pela 
Secretaria de Educação no Transporte de Universitários.. A forma de julgamento é POR ITEM. 

Há nos autos parecer contábil opinando pela existência de recursos financeiros para o 
adimplemento das obrigações decorrentes deste processo, estimando-se em um mil e oitocentos 
e vinte e sete reais e setenta e dois centavos, o valor dispendido com este processo.  

Sendo assim, passa a Comissão à análise das empresas participantes, e suas propostas, e 
a documentação da vencedora.  

 
A(s) seguinte(s) empresa(s) apresentaram a(s) melhore(s) proposta(s)  
 
 3113 - Essor Seguros S.A. (14.525.684/0001-50) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 33624 - Seguro para veículo 
de passageiros placas: QHS 
9176 

Un 1  
1.827,72 

 1.827,72 

Valor Total  1.827,72 
 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 



 
Da(s) empresa(s) vencedora(s), foi solicitada a seguinte documentação:  

• 90012 - Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à Divida Ativa da 
União, incluídas as contribuições previdenciárias; 

• 90019 -  Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CARTÃO CNPJ); 

• 90028 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
• 90029 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

licitante; 
• 90030 - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF); 
• 90032 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
• 90033 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 
 
Observou-se que toda a documentação, anexada aos autos, encontra-se em conformidade com as 
exigências do processo, tendo a Comissão, autorizado a presente contratação, sem ressalvas.  
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado por depósito ou  transferência bancária, em 
até 30 dias úteis após a  mediante apresentação da nota fiscal. 
 
Prazo Entrega: A execução deverá ocorrer imediatamente após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento pela empresa contratada. 
 
Local de Entrega: Na Secretaria de Educação localizada na Rua Francisco Nava - Centro 
 
Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de 
fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, consolidadas. 
 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente reunião, elaborando-se o presente 
relatório, que vai assinado pelo Presidente e pelos demais membros, encaminhando-se o processo 
ao senhor Santo Possato, assessor jurídico do Município, para elaboração de parecer jurídico, e 
após, ao Prefeito Municipal, Alcidir Felchilcher para posterior adjudicação e ratificação. Assinam 
abaixo os presentes: 
 
 

 
_____________________________________ 

Fabricio Gonzatti 
Presidente 

 
 

 
_____________________________________ 

EVERTON CAMPAGNIN 
Membro 

 
 

_____________________________________ 
WHELITON LUIZ GODINHO 

Membro 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


