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CONTRATO Nº 013/2021 

 

PROCESSO N°: 4205/2020 de 07/12/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO- ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES E A 

EMPRESA: GENTE SEGURADORA 

S/A. 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 

27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Exmo. Sr. DIEGO 

KRENTZ, casado, inscrito no CPF nº 005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 SPTC/RS, 

residente na Rua dos Beija Flores, nº 10, Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, o 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ 

sob o nº 15.268.099/0001-84, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Assistência Social e Desenvolvimento Humano a Srª. GISELI VIEIRA CREMA, 

casada, psicóloga, inscrita no CPF nº 071.765.807-40, RG 131.864 SSP/ES, 

residente na Rua dos Beija Flores, nº 10, Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GENTE 

SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ n° 90.180.605/0001-02, com sede na Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 450, Porto Alegre – RS CEP 90.020-060, representada 

neste ato pelo Sr. MARCELO WAIS, inscrito no CPF sob o nº 632.005.380-15, 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 

Administrativo n.º 4205/2020 de 07/12/2020, Dispensado de Licitação, 

conforme Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar 

o presente instrumento de contrato de fornecimento, com base na Lei 8.666/93, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 – Contratação de Seguro Cobertura total para atender o veículo MODELO 
GOL/VW 1,6L MB5, marca VOLKSWAGEN DO BRASIL _ GM, gasolina/álcool, Chassi 
9BWAB45U2MT082793, ano de fabricação 2020/ano de modelo 2021 na cor branca, 

ar condicionado, Air bag, direção hidráulica, freios ABS, uso comercial/profissional, 
placa RBD7G44/ES, contemplando assistência 24 horas por 07 (sete) dias por 

semana, em todo território nacional, conforme as características, coberturas, 
condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no processo administrativo nº 
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4205/2020 de 07/12/2020, a pedido da Secretário Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano – SEMADH. 
  

1.2 – O objeto deste contrato terá como Órgão Gestor a Secretário Municipal de 

Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH.  

 

1.3 – A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do objeto deste 

instrumento contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo CONTRATANTE, 

podendo haver alteração a menor. 

 

1.4 – Quanto ao Controle de Qualidade, a CONTRATADA deverá observar 

rigorosamente as instruções do preposto da Secretaria competente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 

 

2.1 – O pagamento da importância relativa à aquisição do material e/ou serviços 

correrá por conta de Dotação Orçamentária própria, já consignada no vigente 

orçamento, assim discriminado: 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretário Municipal de Assistência 

Social e Desenvolvimento Humano – 

SEMADH 

Unidade 002 Fundo Municipal de Assistência Social 

Dotação 120002.0824400362.101 
Manutenção das Atividades do 

Programa Bolsa Família/IGD  

Elemento de 

Despesa 
33903900000 

Outros serviços de terceiros – P. 

Jurídica 

Fonte de 

Recurso 
13110000000 

Transferência De Recursos Do Fundo 

Nacional De Assistência Social - FNAS  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1- O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento da apólice do seguro 

descritos na Cláusula Primeira o valor global de R$ 1.356,00 (hum mil e 

trezentos e cinquenta e seis reais). O pagamento será de acordo com a entrega 
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da apólice, devidamente comprovada e atestada pelo Órgão Gestor do Objeto deste 

Contrato, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

3.2- Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões 

Negativas de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias 

autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues 

ao Setor de Contabilidade. 

3.3 - O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual. 

3.4 - Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais, em nome 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU (CNPJ Nº 

15.268.099/0001-84). 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS 

PRODUTOS 

4.1 - Por resultar em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração 

de 12 (doze meses), contados da data da assinatura do termo de contrato, 

conforme § 4º, Artigo 62 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS 

VEÍCULOS 

5.1 – A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de seguro do 

veículo deste município decorrente de prejuízos causados nos casos de: colisão; 

abalroamento; capotagem; queda de precipícios e de pontes; queda acidental, 

sobre o veículo, de qualquer objeto ou substâncias que dele não faça parte 

integrante e não esteja nele afixado; granizo, furacão; terremoto; submersão total 

ou parcial, prestação de serviços de socorro ou salvamento em situação decorrente 

de um dos riscos cobertos. 

5.2 DA COBERTURA E ASSISTÊNCIA 

A) ASSISTÊNCIA 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias da semana com 

guincho de 300 e/ou mais quilômetros; 

B) Carro reserva para veículo leve por sete dias; 

C) Franquia reduzida o veículo; 

D) O seguro deve ser realizado de acordo com o valor determinado. 

E) O tipo de cobertura será Total e/ou compreensiva. 
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F)  A importância segurada do veículo será determinada pelo valor de mercado 

constante da tabela FIPE, observado o tipo de franquia. 

 

5.2.1 As outras coberturas serão cotadas levando em consideração os 

seguintes valores: 

 Veículo do tipo FURGÃO/comercial/profissional: 

 RCF/DMT( Danos Materiais a terceiros) - R$ 100.000,00 (Por Veículo);  

C) RCF/DPT (Danos Pessoais a Terceiros ) - R$ 100.000,00 (Por Veículo); 

D) APP/MORTE (acidentes Pessoais Passageiros) - R$ 50.000,00 (20.000,00 por 

Ocupante); 

E) APP/INVALIDEZ (Acidentes Pessoais Passageiros) - R$ 50.000,00 (20.000,00 por 

Ocupante); 

F) Cobertura de Casco – 100% do valor de mercado – Tabela FIPE. 

 

5.2.2. PARÂMETROS MÍNIMOS DA COBERTURA, o seguro deverá cobrir 

também os itens abaixo relacionados: 

A) colisão, incêndio, furto e roubo; 

B) abalroamento; 

C) capotagem; 

D) queda acidental sobre o veículo de qualquer objeto ou substâncias que dele não 

faça parte 

E) integrante e não esteja nele afixado; 

F) granizo; 

G) furacão; 

H) terremoto; 

I) submersão total ou parcial; 

J) prestação de serviços de socorro ou salvamento decorrente de um dos riscos 

cobertos; 

L) cobertura de vidros e retrovisores; 

M) queda de precipícios, pontes e barracos; 

N) prestar assistência de emergência 24 horas para veículos, passageiros e 

motoristas. 

 

CLÁUSULA SEXTA -DA EXPECTATIVA 

6.1 – Limite de indenização correspondente ao valor estipulado em apólice para o 

veículo segurado; 
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6.2 – Pagamento de despesas extraordinárias no limite de até 10% (dez por cento) 

da indenização, na hipótese de ocorrência de sinistro com perda total do veículo 

segurado; 

6.3 – Endosso de inclusão ou de ampliação de valor segurado para cada veículo; 

6.4 – Cobertura de serviços em tempo integral, assistindo e socorrendo aos 

passageiros e aos veículos em caso de acidentes, pane mecânica e/ou elétrica, 

incêndio e roubo ou furto do veículo segurado, onde possam constar: 

 Assistência 24(vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana com 

guincho de 300 e/ou mais quilômetros; 

 Carro reserva para veículo leve por sete dias; 

 Franquia reduzida; 

 O seguro deve ser realizado de acordo com o valor determinado; 

 Cobertura Total e/ou compreensiva; 

 A importância segurada do veículo será determinada pelo valor de mercado 

constante da tabela FIPE, observado tipo de franquia. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPETE À CONTRATADA: 

A) Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser 

executados, obrigatoriamente em concessionária autorizada ou empresa 

credenciada indicada pela Seguradora, desde que tenha a aprovação e autorização 

da Contratante, observando que a reposição de peças será procedida utilizando 

peças originais. 

B) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, 

quanto à execução dos serviços contratados; 

C) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da 

assinatura do contrato; 

D) Enviar de imediato o corretor responsável, em casos de sinistro, para que seja 

providenciada a documentação legal necessária á prestação dos serviços, incluindo 

assistência a terceiros; 

E) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na 

execução dos serviços contratados; 

F) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos, 

vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
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previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que 

forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços 

contratados; 

G) Vistoriar, IN LOCO, as condições dos veículos para ter conhecimento do estado e 

situação dos veículos, antecipadamente à realização da licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - COMPETE A CONTRATANTE 

 

A) Disponibilizar à CONTRATADA toda a documentação e informações inerentes 

ao objeto contratado; 

B) Pagar à CONTRATADA, o preço estabelecido no contrato; 

C) Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 

ocorrer, em função da execução do objeto; 

D) Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos elencados nas 

especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

E) Coordenar, através do fiscal do contrato, a execução do objeto pela 

CONTRATADA, efetuando os contatos necessários. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - O CONTRATANTE fiscalizará os equipamentos entregues, através de seu órgão 

competente, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condições do objeto do 

presente contrato. 

6.2 – A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato. O(s) servidor (a) (s) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do serviço fica determinado 

através da Portaria de Fiscalização de Contratos nº 21.108/2021. 

6.3 - A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 

a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, e nesta hipótese, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

9.1 – O Prazo de vigência do presente Contrato terá inicio na data de sua 

assinatura, com duração de 12 (doze) meses.  
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9.2 – O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias, contados a partir da 

data da convocação para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

10.1- A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

o fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes 

nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 

10.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada 

e comprovada, o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 

segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da 

Prestação de serviço realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o 

que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”. 

 

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência 

referente aos itens constante da ordem de serviço, na hipótese de qualquer 

das obrigações assumidas. 

 

c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar 

com o Contratante, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, 

uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 

Serviço. 

 

d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 

Contratada, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e 

impedimento de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

10.4 - A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, 

notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou 

omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 – Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á 

pela Lei nº. 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

12.1 – O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado, 

dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 

correndo a despesa por conta do contratante.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

12.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica 

eleito o Foro da Comarca de IBIRAÇU - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 

12.2 – E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 

 

Ibiraçu - ES, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

DIEGO KRENTZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

GISELI VIEIRA CREMA  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATANTE  

 

 

GENTE SEGURADORA S/A 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _______________________ 

 

2. _______________________  

 


