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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA 

MUNICIPAL, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A 

EMPRESA GENTE SEGURADORA S.A 

 

CONTRATO N° 253/17 – PREGÃO 38/2017 – PROC: 2860/2017 – HOMOLOG: 26/10/2017 

 

Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado como CONTRATANTE – O MUNICÍPIO 

DE ÁLVARES MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na 

Praça da Bandeira s/n° – centro – neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr JOSÉ CARLOS 

CABRERA PARRA, e de outro lado como CONTRATADO a empresa GENTE SEGURADORA S.A 

inscrita no CNPJ sob n° 90.180.605/0001-02.estabelecida Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 – Cep 

90020-060 neste ato legalmente representada pelo Sr MARCELO WAIS, portador do CPF N° 

632.005.380-15, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de 

despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 38/2017 – que é regida pela Lei 

10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

atendendo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de seguro para veículos que compõem a 

frota do município de Álvares Machado, para a cobertura dos serviços em conformidade com o anexo I do 

Edital de Pregão Presencial 38/2017, parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

2.1 Para a presente contratação foi realizada a Concorrência Pública da Licitação na Modalidade - Pregão 

Presencial nos termos da Lei Federal 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1 As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 

disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O presente contrato vigorará do dia 26/10/2017 até 26/10/2018, podendo ser renovado pelo mesmo 

período havendo interesse da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO PRÊMIO 

5.1 A Contratante pagará à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato, o valor total global de R$ 

29.300,00 (Vinte e Nove Mil e Trezentos Reais). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O pagamento se dará por depósito na conta corrente indicada pela licitante vencedora, em até 04 

(quatro) parcelas, através de ordem bancária, após o atesto do gestor do contrato, no prazo de 10 (DEZ) 

dias úteis, contado da apresentação da seguinte documentação: 

a) Apólice de Seguro, na forma estabelecida no Edital; 

6.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

70 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00 

123610061 Educação 

2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
www.alvaresmachado.sp.gov.br 

 

339039000000 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

05 – Transferência e Convênios Federais Vinc 

 

108 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.07 – Fundo Municipal de Saúde 

02.07.00 

103010021 - Saúde 

2021000 – Manutenção dos Serviços de Saúde 

339039000000 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

01 – Tesouro 

 

126 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.09 – Diretoria Municipal de Obras 

02.09.00 

154520023 – Urbanismo 

2023000 – Manutenção dos Serviços Públicos 

339039000000 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

01 – Tesouro 

 

18 – Crédito Orçamentário 

02 Poder Executivo 

02.01 – Gabinete do Prefeito 

02.01.00 

041220003 - Administração 

2003000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 

339039000000 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a) Receber os serviços contratados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no 

Edital de Pregão N° 38/2017 

b) Efetuar o pagamento da primeira parcela 10 (dez) dias após a entrega da apólice, mediante ordem 

bancária, em moeda corrente, contados a partir do recebimento da Fatura / Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo Gestor do Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1Cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não sendo admitidas 

retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições estabelecidas; 9.2 Prestar, durante o 

período de cobertura, assistência de acordo com as normas vigentes, estabelecidas pela SUSEP, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

9.3 Entregar, ano prazo estabelecido, a Apólice de Seguro contendo todos os dados estabelecidos no 

presente Instrumento Convocatório, além de outros que se fizerem necessários em face das disposições 

legis pertinentes; 

9.4. No caso de sinistro, a Seguradora deverá prestar assistência no prazo, máximo, de 02 (duas) horas, 

contadas do comunicado feito pelo condutor do veículo ou pelo fiscal da contratação designado pela 

CONTRATANTE; 

9.5. Dentre os serviços de assistência, inclui-se o reboque ou transporte do veículo, quando por pane, 

acidente ou roubo, o veículo não puder circular, devendo ser encaminhado à oficina mais próxima, se o 

conserto não puder ser efetuado de forma ágil, no próprio local do evento. 

9.6. Em caso de sinistro com perda total, roubo ou furto, a seguradora contratada poderá entregar a ao 

município, como indenização, um veículo com as mesmas características do veículo sinistrado, roubado ou 
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furtado, ou indeniza-la pecuniariamente sobre o valor de mercado, conforme tabela elaborada pela 

Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE, referente à semana de ocorrência do sinistro. 

9.7. A Seguradora responsabilizar-se-á, também, pelas despesas extraordinárias com traslado, hospedagem 

do condutor e dos passageiros do veículo. 

9.8. A Empresa Contratada se obrigará a fornecer, em caso de acidente, incêndio, roubo/furto, dentre outros 

sinistros, carro reserva para que o condutor e os ocupantes do veículo retornem à sede do município. 

9.9. Os prejuízos consequentes dos riscos cobertos garantem o pagamento de indenização a esta 

municipalidade. 

9.10. A indenização devida, em caso de sinistro, ficará limitada à importância segurada fixada na apólice e 

o reembolso deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação, à Seguradora, da 

documentação e laudos exigidos por lei. 

9.11. Atender às determinações regulares do Gestor do Contrato designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto, assim como as de seus superiores. 

9.12. Manter em dia as obrigações concernentes à seguridade social e contribuição ao FGTS, durante toda a 

vigência deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste contrato sujeita a 

contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota 

de Empenho, na forma seguinte: 

a) o atraso injustificado na entrega/execução do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da 

Administração, a multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, até o limite do 10o (décimo) 

dia, multa de 10 % (dez por cento); 

b) a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação. 

10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 

parcial do objeto adjudicado, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 

10.2.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o município, por 

prazo de até 2 (dois) anos, e, 

10.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.3 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer 

jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor 

a receber deste Órgão, ser-lhe-á concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação, para 

efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados aos Órgãos competentes para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda 

a Administração proceder a cobrança judicial da multa. 

10.3.1 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

11.1 O presente contrato poderá ser denunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, 

com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o 

art. 79, II da Lei 8 666/93. 

I - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93. 

II - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da 

Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

12.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente contrato: 

a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 

8.666/93; 

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93; 

c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e 

d) Fiscalizar a execução do ajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13.1 Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará sua publicação no DOE - 

SP, em forma de extrato, em conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

14.1 Independentemente de transcrição, fará parte integrante deste instrumento de contrato o Edital da 

Modalidade – Pregão nº 38/2017, e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a 

vigência deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 As partes contratantes elegem o foro da comarca de Presidente Prudente como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da 

Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Álvares Machado, 26 de OUTUBRO de 2017. 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

Jose Carlos Cabrera Parra - Prefeito 

 

 

 

 

 

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A 

Marcelo Wais - Presidente 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

______________________________            ______________________________ 

 


