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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 000181/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  002/2021 

CONTRATO Nº. 039/2021 

 

Pelo presente Instrumento, o Município de Irupi - ES, devidamente inscrito 

no CNPJ sob o nº. 36.403.954/0001-92, com sede na Rua Jalmas Gomes de Freitas n°. 

151, Centro, nesta cidade de Irupi, Espírito Santo, CEP: 29.398-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Edmilson Meireles de Oliveira, brasileiro, incrito no CPF sob 

o nº. 813.296.287-72 e RG n. 747.346 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua João 

Costa, n. 260, Bairro Centro, na cidade de Irupi/ES, CEP 29.398-000, CEP 29.398-000, 

adiante denominado simplesmente Contratante, e a empresa GENTE SEGURADORA 

S/A, estabelecida na Av. Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro Histórico, na cidade 

de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 90.180.605/0001-02, representada 

neste ato por Marcelo Wais, inscrito no CPF sob o nº. 632.005.380-15 e RG nº 

7009036166 SSP-RS, daqui por diante denominada simplesmente Contratada, com 

base no Processo de Licitação nº. 000181/2021, Pregão Presencial nº. 002/2021 e de 

conformidade com a Lei 10.520/02, Lei n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 

8.883 de 08.06.94, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto deste instrumento é a contratação de 

empresa especializada na cobertura de seguro automotivo dos veículos que compõem 

a frota das Secretarias e Fundos Municipais do Município de Irupi/ES, tendo como base 

as informações trazidas no bojo do Termo de Referência, que por sua vez se 

fundamenta no Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo Secretário da Pasta e mais 02 

(dois) servidores responsáveis pelo planejamento da referida Secretaria. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:  

 

2.1. Pela contratação de que trata a cláusula anterior, a contratante se obriga a pagar 

à contratada, o valor total de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais); 
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ITEM VEICULO COBERTURA VIGÊNCIA FRANQUIA 

MÁXIMA 

VALOR 

02 

VEÍCULO:  RENOVA PEUGEOT 

PAR: AMBULANCIA 1.6 CARGO 

FLEX ANO/ MOD 2018/2019 

COR: BRANCA CHASSIS: 

8AEGCNFN8KG503951 

PLACA QRF5D08   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$          

4.500,00  
R$ 980,00 

04 

VEÍCULO: RENOVA PRISMA 

1.4. LT 

CHEVRONLET Ano:2017/2018  

Capacidade: 05 p FLEX  

COR BRANCO SUMMIT 106CV 

MOTOR GFSJ6076 

RENAVAM 01142153301 

Chassis 9BGKS69V0JG284523 

PLACA: OYH/6582 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 205,00 
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faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

05 

VEÍCULO RENOVA: SPIN 1.8 L 

LTZ ANO  2017/2018 MARCA 

CHEVRONLET FLEX COR 

BRANCO SUMMIT 

106CV RENAVAM 01142152445 

07P 

CHASSIS 9BGJC7520JB207212 

PLACA OYH/6581 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 205,00 

07 

VEICULO: RENOVA FIAT 

FIORINO FURGÃO 1.3 

ANO:2011/2012 CAPACIDADE 

630KG 

POTENCIA 75CV FLEX 02P 

CHASSI: 9BD255049C8936180 

RENAVAM 421357959 

PLACA:MST8620 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 205,00 
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 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

08 

VEICULO: RENOVA 

RENAULT/SANDERO 1.6 

ANO:2017/2017 CAPACIDADE 

5P  

POTENCIA 118CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y5SRFHJ781954 

RENAVAM 

 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 195,00 

09 

VEÍCULO: RENOVA NOVO 

FIAT/MOBI LIKE 1.0 

ANO: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA: 75 CV BI-

COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01152021424 

CHASSIS: 

9BD341A5XJY561615 
PLACA: PPW/6710  

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 175,00 
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10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

10 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01160101113 

Chassis: 9BFZH54JXJ8176756 

PLACA QRC/0656 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 165,00 

11 

VEÍCULO: RENOVA FORD KA 

SEDAN1.5 PLUS 

Ano: 2018/2019 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01166231310 

Chassis: 9BFZH54S7K8224224 
PLACA QRC/0431 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 165,00 
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(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

12 

VEÍCULO:NOVO FORD KA 

SEDAN1.0 HE  

Ano: 2018/2018 CAPACIDADE: 

05 P  

POTENCIA:  BI-COMBUSTIVEL  

RENAVAM:  01145993998 

Chassis: 9BFZH55L9J8130092 

PLACA PPW/4297 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 165,00 

15 

VEÍCULO: RENOVA AIR CROSS 

CITOEN 05P 

ANO: 2016/2017 

RENAVAM: 01104821840 
CHASSI :935SUNFN1HB519819 

PLACA: PPQ/5902 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 145,00 
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50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

16 

VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.6 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RFH4LJ940499 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRL2G74 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 195,00 

17 
VEICULO:  RENAULT/SANDERO 

1.4 

ANO:2019/2019 CAPACIDADE 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 
IMEDIATA 

 R$           

1.980,00  
R$ 145,00 
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04PORTAS 

POTENCIA 72 CV FLEX 05P 

CHASSI: 93Y55RZH5MJ348987 

EXPRESSION FLEX  

PLACA: QRH2A78 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

18 

VEÍCULO SPIN 1.8 L LTZ ANO  

2019/2019 MARCA  06P 

CHEVROLET FLEX COR CINZA 

SUMMIT SPIN 1.8 

AUTOMATICA, 106CV, 06P 

CHASSIS: 

9BGJP7520LB187347 

PLACA: QRH4F56   

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 155,00 
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horas. 

 

22 

VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0, 

COR BRANCO ANO 2019/2020 

75CV, BI-COMBUSTIVEL 

CHASSIS 

9BD341A5XLY662438, PLACA 

QRM5H18 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 135,00 

23 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U5MT012903 PLACA: 

RBA-0H20 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 
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faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

24 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U1MT012140 PLACA: 

RBA-0G85 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 

25 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45UXMT008510 PLACA: 

RBA-0H36 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 
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vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

26 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U2MT011952 PLACA: 

RBA-0H06 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 

27 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 9BWAB45U0LT106314 

PLACA: RBA-0H25 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 130,00 
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passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

28 

VEÍCULO: VW GOL 1.6, MSI, 

05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAB45UXLT107941 PLACA: 

RBA-0H30 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 130,00 

29 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U0MT008290 PLACA: 

RBA-0H08 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 



 

 
Prefeitura Municipal de Irupi 
Espirito Santo 

 

 ,   -  - Irupi - ES -  CEP:      -    CNPJ: 36.403.954/0001-92 Tel:  Fax:  Site:  - CNPJ: 36.403.954/0001-92 13 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

30 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U4MT008292 PLACA: 

RBA-0H14 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 

31 

VEÍCULO: VW GOL 1.0, OL, 

MC4, 05P, 84CV, FLEX, COR 

BRANCA, ANO 2020/2021, 

CHASSI: 

9BWAG45U7MT004107 PLACA: 
RBA-0H23 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

IMEDIATA 
 R$           

1.980,00  
R$ 130,00 
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10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

32 

VEÍCULO: FIAT STRADA HD WK 

CC E FLEX, COR BRANCO ANO 

2019/2020 75CV, CHASSIS 

9BD5781FFLY397065, PLACA 

QEM-7C09 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

IMEDIATA 
 R$           

2.000,00  
R$ 165,00 

33 
VEÍCULO: NOVO FIAT TORO 

ENDURANCE DIESEL, COR 
BRANCO ANO 2020/2020. 

 Casco – 100% 

tabela FIPE 

 RCF-DM: 

50.000,00 

IMEDIATA 
 R$           

2.200,00  
R$ 210,00 
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 RCF-DC: 

50.000,00 

 APO/Morte: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 APO/Invalidez: 

10.000,00 

(por 

passageiro) 

 Cobertura de 

danos a 

vidros, 

retrovisores, 

lanternas e 

faróis 

completo. 

 Assistência 

completa 24 

horas. 

VALOR TOTAL:                    R$   4.780,00 

 

2.2. O preço proposto e aprovado no processo licitatório será, nos termos da proposta 

da contratada, aquele cotado para fornecimento do bem ao Município de Irupi/ES, 

estando incluídos todos os custos direto e indireto requeridos para a execução dos 

mesmos.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária a seguir:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

110001.2678200012.0006 

339039 ficha 385 

Secretária Municipal de Transporte – 

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

– Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE – Os preços contratados e constantes da 



 

 
Prefeitura Municipal de Irupi 
Espirito Santo 

 

 ,   -  - Irupi - ES -  CEP:      -    CNPJ: 36.403.954/0001-92 Tel:  Fax:  Site:  - CNPJ: 36.403.954/0001-92 16 

proposta de preço serão irreajustáveis, podendo ser reajustados de acordo com o 

praticado no mercado, através de ato do Executivo Municipal e dentro das condições 

da alínea d, Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.  

    

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  

 

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Irupi, em até 30 (trinta) dias 

após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada dos 

documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário fornecedor para 

com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, junto 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS e CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, diretamente no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou 

mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada; 

 

5.2. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários 

para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas; 

 

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;  

 

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Se durante o prazo de 

vigência do presente contrato houver necessidade eventual de acréscimos ou 

supressões no objeto, fica a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições da 

proposta da licitação os acréscimos até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do 

valor de contrato, mediante Termo Aditivo Contratual, de acordo com o que preceitua 

o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: 

 

7.1 O Contrato decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura, podendo, em caráter excepcional, devidamente justificado e 

mediante autorização da autoridade superior, ser prorrogado por meio de Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada está 

obrigada a: 

 

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

 

b) efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos; 

 

c) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no 

Edital. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar 

conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele 

ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso; 

 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

e) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 
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g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações da 

Contratante: 

 

a) Fiscalizar a execução o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos 

licitados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento; 

 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto licitado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados em Ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES: 

 

10.1. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos 

compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da Administração Pública 

Municipal, as seguintes penalidades: 

 

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das 

demais cominações legais; 

 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades 

referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de 

recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 

10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 

 

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 

não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

c) Advertência; 
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração. 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a Administração Pública Municipal; 

 

f) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”; 

 

g) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada 

direito ao contraditório e a ampla defesa; 

 

h) A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração Pública ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
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11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE DA ENTREGA DOS ITENS 

LICITADOS 

 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO E 

GESTOR DE CONTRATO 

 

13. Para um melhor gerenciamento de risco na fase pós licitação fica desde já indicado 

o Sr. Manoel Carlos Filho, servidor público desta municipalidade, lotado na Secretaria 

Municipal de Interior e Transportes desta Prefeitura, para ocupar o cargo de fiscal de 
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contrato no presente processo, bem como o Sr. Genilson Correa Pereira, servidor 

pública desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Interior o Transportes 

para ocupar o cargo de gestor de contrato no presente processo. Ambos ficam desde 

já cientes de suas responsabilidades e obrigações para com este Município, devendo 

agirem em estrito cumprimento da legalidade e sempre se pautando pela moralidade e 

transparência em suas ações, devendo sempre que ocorrer irregularidades na 

execução do presente objeto por parte da empresa licitante vencedora informar a 

Autoridade Máxima Municipal afim de que a mesma tome as medidas cabíveis para 

sanar tal irregularidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORNECIMENTO 

 

14.1. Os seguros automotivos terão início imediatamente após a ordem de execução 

de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Transporte e o prazo dos carros 

reservas é de 15 (quinze) dias em relação ao veículo leves. Em relação aos veículos 

pesados, em havendo sinistro, deverá 01 (um) carro de passeio ser posto à disposição 

do Município em quanto perdurar os efeitos do sinistro, ou enquanto não for fornecido 

veículo novo. Se os passageiros envolvidos no sinistro forem cadeirantes, o veículo 

reserva deverá ter acessibilidade a estes passageiros, conforme determina o Estudo 

Técnico Preliminar; 

 

14.2. Em relação a assistência 24 (vinte e quatro) horas completa, deve ser entendida 

como o fornecimento de guincho e carro taxi para o transportes de passageiros; 

 

14.3. Em nenhuma hipótese poderão as empresas licitantes que participarem do 

certame e obtiverem êxito no fornecimento dos serviços do seguros se eximirem de 

fornecer guincho quando o sinistro o exigir, ou quando, a critério da Administração 

Pública Municipal de Irupi seja solicitado, sob pena de negando tal serviço (guincho) 

em multa no importe de 10% do valor total da licitação que será aplicada 

imediatamente após a constatação da ausência da tal serviço; 

 

14.4. Ao Município é reservado o direito de não aceitar a contratação do seguro 

automotivo que não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a 

desclassificação dos mesmos; 
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14.5. A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão 

de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93) responsável pela execução do objeto licitado, que comprovará a adequação 

do objeto aos termos deste contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva do 

mesmo em até 05 (cinco) dias consecutivos; 

 

14.6. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na execução do objeto, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daquele que for devolvido, 

sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Mural desta Prefeitura, e na 

Imprensa Oficial, 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 SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

16.1 - Aos casos omissos neste Contrato serão aplicadas as disposições da Lei Federal 

nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

 

17.1 As partes contratantes elegem o Foro da comarca da contratante, como sendo o 

competente para qualquer demanda que se verse sobre o presente Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais especial que seja. E por 

estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias igual teor e 

forma, e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes e duas 

testemunhas abaixo indicadas. 

 

          Irupi- ES, 23 de fevereiro de 2021. 



 

 
Prefeitura Municipal de Irupi 
Espirito Santo 

 

 ,   -  - Irupi - ES -  CEP:      -    CNPJ: 36.403.954/0001-92 Tel:  Fax:  Site:  - CNPJ: 36.403.954/0001-92 24 

 

 

Edmilson Meireles de Oliveira 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

GENTE SEGURADORA S/A  

Contratada 

 

Testemunhas: 

Nome:                                                    CPF nº 

Nome:                                                    CPF nº 

 


