MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 72/2015
Proc. Adm. nº 79/10-2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito
público interno, com sede nesta cidade e comarca de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões,
s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e
domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado
de São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302; e
CONTRATADA: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sociedade anônima fechada, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 61.198.164/0001-60, inscrição estadual nº 108.377.122.112,
estabelecida à Avenida Rio Branco, nº 1.489 (Complemento: Rua
Guaianases, 1238), Campos Eliseos, na cidade de São Paulo,
capital, devidamente representada na forma do contrato social,
doravante denominada CONTRATADA, fica justo e contratado,
perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o
seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente a
contratação, a partir de 05/11/2015, com vencimento às 24:00 h.
do dia 05/11/2016, de seguro total, através de seguradora, para
a frota do município, conforme especificações contidas no Anexo
I e I-A deste contrato.
Parágrafo primeiro: As especificações, a marca e o valor de
avaliação de cada veículo, bem como as importâncias seguradas
encontram-se indicados no Anexo I e I-A deste contrato.
Parágrafo segundo: O seguro de cada veículo terá as coberturas
relacionadas no Anexo II deste contrato.
Parágrafo terceiro: A franquia relativa às coberturas de cada
um dos veículos é aquela estipulada no Anexo II do presente
instrumento.
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Parágrafo quarto: O MUNICÍPIO poderá ampliar ou reduzir o
objeto do presente contrato, hipótese em que se fará o reajuste
correspondente e proporcional do seu preço, desde que mantidas
as condições gerais deste contrato, observados os limites
estabelecidos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
2ª-DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO – O MUNICÍPIO por força deste
instrumento, compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a
importância de R$-8.100,00-(oito mil e cem reais), a qual será
quitada em 4(quatro) parcelas fixas e mensais no valor
individual de R$-2.025,00-(dois mil e vinte e cinco reais),
com os seguintes vencimentos:
1° Parcela: no prazo de 15(quinze) dias corridos, contados à
partir da subscrição do presente instrumento;
2° Parcela: até o dia 20/12/2015;
3° Parcela: até o dia 20/01/2016;
4° Parcela: até o dia 20/02/2016;
Parágrafo único: A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada do atestado
referente a prestação dos serviços ora contratados, deverá ser
entregue no Departamento de Finanças e Orçamento do MUNICÍPIO,
para que sejam providenciados os documentos necessários para o
devido pagamento na data aprazada contratualmente.
3ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

01.01.04.122.0002.2.002.00

Gabinete e Dependências

09.01.12.361.0005.2.014.00

Fundo
Municipal
de
Ensino
Fundamental
Departamento de Obras e Serviços
Municipais
Fundo Municipal de Saúde

07.01.15.452.0004.2.012.00
19.01.10.301.0006.2.025.00
20.01.08.244.0006.2.028.00
27.01.08.243.0006.2.027.00
23.01.04.122.0002.2.033.00
22.01.18.541.0009.2.023.00

Fundo
Municipal
de
Assistência
Social
Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente
Departamento
de
Licitações,
Contratos e Convênios
Departamento do Meio Ambiente
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CATEGORIA ECONÔMICA:

3.3.90.39.69.0000

4ª-DA VIGÊNCIA – O contrato de seguro e as respectivas
apólices terão vigência por 12(doze) meses, iniciando-se a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do
MUNICÍPIO, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de
60(sessenta) meses, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
n° 8.666/93 e legislações posteriores.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser
cedido, transferido ou caucionado, sem prévio e expressa
autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua
rescisão "pleno jure".
5ª-FUNDAMENTO LEGAL – Processo de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial nº 46/2015 de 05 de outubro de 2015, devidamente
homologada no Processo de Licitação nº 79/10-2015, e Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, bem como demais
Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
6ª-OBRIGAÇÕES – Além das previstas no Edital, e de outras
decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são
obrigações da CONTRATADA:
6.1 – Emitir a(s) apólice(s) de seguro no prazo máximo de
20(vinte) dias corridos após o correspondente pagamento,
cobrindo os bens, contra prejuízos e despesas devidamente
comprovados e decorrentes dos riscos cobertos até o valor das
importâncias seguradas, de acordo com as normas estabelecidas
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
6.2 – Oferecer serviço de 24(vinte e quatro) horas, dentro e
fora do estado.
6.3 – Emitir documento que contenha os dados do seguro e os
bens segurados, coberturas, valores contratados(importâncias
seguradas), franquias, vigência do seguro, condições gerais e
particulares que identifiquem o risco, assim como modificações
que produzam durante a vigência do seguro alterado através do
endosso.
6.4 – Providenciar a regularização do sinistro porventura
ocorrido, tão logo lhe seja comunicado pelo MUNICÍPIO.
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6.5 – Permanecer como única e total responsável perante o
MUNICÍPIO inclusive do ponto de vista técnico, respondendo
pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente
quando da regularização de situações decorrentes de eventuais
sinistros.
6.6 – Atender aos chamados do MUNICÍPIO no prazo máximo de
24(vinte e quatro) horas.
São obrigações do MUNICÍPIO:
6.7 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula
"2ª" deste instrumento particular.
6.8 – Cumprir todas as normas e condições do presente edital.
6.9 – Assegurar à CONTRATADA o pronto pagamento do prêmio do
seguro.
6.10 – Permitir
segurados.

e

facilitar

a

vistoria

dos

bens

a

serem

6.11 – Informar a CONTRATADA sempre que houver transferência
de veículo.
6.12 – Fornecer todas as informações, esclarecimentos,
documentos e as condições necessárias pela cobertura dos
seguros objetos desta licitação.
7ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por
ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados a
seguir:
a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
b)O
cumprimento
irregular
especificações e prazos;

de

cláusulas

contratuais,

c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos
serviços, levando o MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse
da CONTRATADA;
d)O atraso injustificado no início dos serviços;
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e)A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto
presente contrato, sem prévia e expressa autorização
MUNICÍPIO;
f)O desatendimento das determinações regulares do
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

do
do

agente

g)O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da
sociedade contratada;
i)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
j)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento,
justificadas
e
determinadas
pela
máxima
autoridade
da
esfera
administrativa
do
órgão
CONTRATANTE(MUNICÍPIO) e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato.
l)A
ocorrência
de
caso
fortuito
ou
de
força
maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m)A inexecução total ou parcial do objeto do presente
contrato, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo
a empresa CONTRATADA os direitos do Município de Dois
Córregos;
7.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo
entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO.
7.2 - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente
requerida, nos termos da lei.
8ª-VINCULAÇÃO - O
vinculado ao Pregão
2015 e à proposta
deste Contrato, como

presente contrato administrativo está
Presencial nº 46/2015 de 05 de outubro de
da CONTRATADA, fazendo parte integrante
se transcrito estivessem literalmente.

9ª-REAJUSTE - Inexiste a hipótese de atualização monetária ou
reajustamento de preços, nos termos da Lei Federal n.º
8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a
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recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d",
da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único: Além do pagamento do preço convencionado,
nenhuma obrigação acessória terá o MUNICÍPIO durante o
cumprimento do objeto do presente contrato.
10ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
11ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá
ao MUNICÍPIO providenciar,
por
sua conta, a publicação do extrato do presente contrato e de
seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
12ª-DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fica
sujeita às seguintes penalidades:
12.1-Pelo atraso injustificado
objeto do presente instrumento:

na

prestação

dos

serviços

a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor
do contrato, por dia de atraso; e,
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois
sobre o valor do contrato, por dia de atraso;

por

cento)

12.2 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
multa de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total
ou parcial da obrigação não cumprida.
Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do ajuste,
importará também na suspensão do direito de licitar e contratar
com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pelo prazo desde já fixado em
18 (dezoito) meses, contados da aplicação de tal medida
punitiva.
Parágrafo segundo: Eventual multa devida pela CONTRATADA, será
descontada dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total será cobrada judicialmente.
Parágrafo terceiro: As multas, moratória
serão
cobradas
cumulativamente,
serão

e rescisória
descontadas

que
dos

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-9950 - CEP 17.300-000 – Dois Córregos – SP e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução total serão
cobradas judicialmente.
Parágrafo quarto:
da proposta que
sanções previstas
prejuízo da multa
instrumento.

O descumprimento pela CONTRATADA(licitante)
lhe for adjudicada acarretará também as
nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem
e demais conseqüências estabelecidas neste

Parágrafo quinto: Será propiciado à CONTRATADA, antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
13ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o
valor global deste Contrato em R$-8.100,00-(oito mil e cem
reais).
14ª-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução da prestação dos
serviços será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
15ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo,
os
acréscimos
ou
supressões
que
se
fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
16ª-DO TERMO ADITIVO - Serão incorporados neste contrato,
através de termos aditivos, todas as modificações que se
fizerem necessárias, tais como prazos, preços, quantidade e
normas gerais de serviços.
17ª-DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito,
prevalecerão
as
cláusulas
expressamente
previstas
neste
Contrato, sobre as previsões inseridas no Convite do MUNICÍPIO
ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da
negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas
mesmas.
Parágrafo primeiro: Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações
e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente
todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-9950 - CEP 17.300-000 – Dois Córregos – SP e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do
Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de
habilitação.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 05 de novembro de 2015

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos

PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP

____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
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ANEXO II – CONTRATO N° 72/2015

PROJETO BÁSICO
1–CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O objeto do presente projeto básico é a contratação de
empresa especializada em seguros de veículos e máquinas para
fins de assegurar a contratação de seguro total, através de
seguradora, para a frota do município.
2–JUSTIFICATIVA
2.1 – A contratação visa assegurar que os bens, condutores e
passageiros
possam
transitar
com
relativa
segurança,
garantindo-se a devida cobertura no momento dos sinistros.
3–ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1 – O objeto deste projeto básico consiste na contratação de
seguro total através de seguradora, para os veículos de
categoria oficial, enumerados e especificados abaixo por lote:
Item Quant. Unid
01

1

UN

02

1

UN

01

1

UN

Descrição
LOTE 01
Chevrolet Cruze LT; Placa FRP0360; Ano/Modelo
2014/2014;
Cor
preta;
Combustível
flex;
Chassi 9BGPB69M0EB267162.
Chevrolet
Astra
Sedan
Advantage;
Placa
EGI7251; Ano/Modelo 2009/2010; Cor preta;
Combustível flex; Chassi 9BGTR69C0AB215684.
LOTE 07
Newholland Moto niveladora; Modelo RG240
Ano/Modelo 2013/2013; Cor amarela

3.2 - ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE PARA OS VEÍCULOS INTEGRANTES
DA FROTA
Região de Circulação: Estado de São Paulo e demais estados da
Federação.
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Franquia: obrigatória “Anexo I-A”
Vigência: 12 meses
Tipo de Cobertura: Compreensiva
Opção de contratação: Indenização por valor determinado
Importâncias Seguradas:
•

Valor Segurado – Valores conforme preço médio do veículo
constante no “Anexo I-A”
Responsabilidade Civil Facultativa

•

Danos Corporais – R$ 100.000,00(cem mil reais)

•

Danos Materiais – R$ 100.000,00(cem mil reais)

Acidentes Pessoais Passageiros(APP)
•

Indenização por morte: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

•

Indenização Invalidez Permanente: R$ 10.000,00 (dez mil
reais)

•

A Seguradora deverá cobrir todos os riscos derivados da
circulação
do
veículo
segurado,
as
despesas
indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até
a oficina ou local adequado mais próximo do acidente, e
as indenizações ou prestação de serviços correspondentes
a cada uma das coberturas do seguro, conforme abaixo:

•

Roubo ou furto total, bem como os danos causados pela
tentativa de roubo ou furto;

•

Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e
capotamento;

•

Incêndio e explosão ainda que resultantes de atos danosos
praticados de forma isolada e eventual por terceiros;
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•

Queda em precipícios ou
externos sobre o veículo;

•

Acidente durante o transporte do veículo por apropriado;

•

Submersão total ou parcial em água doce proveniente de
enchentes ou inundações, inclusive quando guardado em
subsolo;

•

Granizo, furacão ou terremotos;

•

Danos causados durante o tempo em que, como consequência
de roubo ou furto esteve em poder de terceiros;

•

Cobertura para vidros;

•

Assistência dia e noite(24 horas) com socorro mecânico e
guincho.

pontes

e

queda

de

agentes

4 – VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
4.1 – O valor estimado para a contratação é aquele constante
do Pregão Presencial nº 46/2015.
5 – PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

DE SEGURO

5.1 – Os contratos de seguro e as respectivas apólices terão
vigência por 12(doze) meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério do MUNICÍPIO, por
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta)
meses, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e
legislações posteriores.
6 – REGIME DE EXECUÇÃO
6.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL(artigo 6°, inciso VIII, alínea “a”
c.c. artigo 10, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei n°
8.666/93).
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