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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N°54/2016 

 

 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, 

com sede na Rua Goiás, nº 400, Centro, Paial, SC, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALDAIR ANTONIO 

RIGO, prefeito municipal, residente e domiciliado no município de Paial - SC, inscrito no 

CPF sob o nº 486.325.979-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a 

empresa GENTE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02, com 

sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 450, Bairro Centro Histórico cidade e município 

de Porto Alegre/RS, representada neste ato, pela seu representante legal a Sr. DOUGLAS 

TILLMANN, portadora da Cédula de Identidade nº 3.992.498, e inscrito no CPF/MF sob nº 

078.720.679-27, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, e perante as 

testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 

acordo com processo licitatório nº 34/2016, Pregão Presencial n° 21/2016, homologado e 

adjudicado em 25 de agosto de 2016, e que se regerá pela lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, com aplicação subsidiária da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a firmar contrato de seguro em favor do Município de 

Paial/SC e entregar as seguintes apólices de seguros:  

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

7 1,00 UN 

Contratação de seguro total para veículo, Toyota 
Corolla 2.0 XEI Flex, 16 válvulas, ano e modelo 2014, 
Placa QHB3214. Uso serviços gerais, com as 
coberturas especificadas, colisão, incêndio e roubo com 
100% da tabela FIPE. RCF danos materiais a terceiros 
de no mínimo: R$ 150.000,00. RCF danos corporais a 
terceiros de no mínimo: R$ 300.000,00. RCF danos 
morais de no mínimo: R$ 500.000,00. APP- morte mais 
invalides por acidente incluindo DMH (Despesas 
Médicas Hospitalares) de no mínimo R$ 20.000,00 por 
passageiro. Assistência em viagem, guincho sem limite 
de quilometragem. Seguro de quebra de vidros 
completo, incluindo parabrisas, vidros laterais, faróis e 
lanternas e retrovisores sem cobrança de franquia. 
Carro reserva - 30 dias, sendo acionado em 
atendimento em 24 horas. O reserva deve ter 
características iguais ao veículo supracitado. Franquia 
de acordo com a SUSEP. 

Gente 
Seguradora 3.271,00 3.271,00 

8 1,00 UN 

Contratação de seguro para veiculo, MARCOPOLO 
MINIBUS VOLARE V8 EXECUTIVO 4 X 2 ano 2008/08 
placas MDF7829, capacidade 29 passageiros, com as 
coberturas especificadas. RC Danos materiais e 
corporais a transportados de no mínimo: R$ 
3.079.608,00. RC Danos materiais não transportados 
de no mínimo: R$ 300.000,00. RC danos corporais não 
transportados de no mínimo: R$ 300.000,00. RC danos 
morais a transportados e não transportados de no 
mínimo: R$ 500.000,00. Morte acidental por passageiro 
+ condutor de no mínimo: R$ 100.000,00. Invalidez por 
acidente por passageiro + condutor de no mínimo: R$ 
100.000,00. Despesas médicas hospitalares por 
passageiro + condutor de no mínimo: R$ 20.000,00. 
Seguro quebra de vidros completo, incluindo parabrisas, 

Gente 
Seguradora 6.893,00 6.893,00 
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vidros laterais, faróis, lanternas e retrovisores sem 
cobrança de franquia. Franquia de acordo com a 
SUSEP. 

9 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro predial para o 
CEMPA - Centro Educacional Municipal de Paial - 1º a 
5º grau (Escola), incluindo o seu ginásio de esportes , 
sito na rua Rua Mato Grosso, n.º 511, Centro - Paial, 
CEP 89765-000. Incêndio / raio / explosão - 
1.000.000,00 (Sem cobrança de Franquia). Danos 
elétricos - 50.000,00. Vendaval / impacto de veículos - 
600.000,00. RC - operações - 100.000,00 (Sem 
cobrança de Franquia). Seguro quebra de vidros - 
20.000,00 (Sem cobrança de Franquia). Franquia de no 
máximo 500 reais. 

Gente 
Seguradora 3.672,1472 3.672,15 

10 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro predial para o 
Ginásio de Esportes GG, sito na Av. Julio Bender, n° 
835, Centro - Paial, CEP 89765-000. Incêndio / raio / 
explosão - 450.000,00 (Sem cobrança de Franquia). 
Danos elétricos - 300.000,00. Vendaval / impacto de 
veículos - 400.000,00. RC. Operações - 20.000,00 (Sem 
cobrança de Franquia). Franquia de no máximo 500 
reais. 

Gente 
Seguradora 2.788,7117 2.788,71 

11 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro predial para o 
Ginásio de Esportes Lippert, sito na Rua Goiás, n.º 400, 
Centro - Paial, CEP 89765-000. Incêndio / raio / 
explosão - 120.000,00 (Sem cobrança de Franquia). 
Danos elétricos - 6.000,00. Vendaval / impacto de 
veículos - 400.000,00. RC Operações - 20.000,00 (Sem 
cobrança de Franquia). Franquia de no máximo 500 
reais. 

Gente 
Seguradora 1.999,5092 1.999,51 

12 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro predial para o Prédio 
Sede da Prefeitura sito na Rua Goiás, n° 400, Centro - 
Paial, CEP 89765000. Incêndio/raio/explosão - 
R$200.000,00 (Sem cobrança de Franquia). Danos 
elétricos - R$15.000,00. Vendaval/impacto de veículos - 
R$300.000,00. RC operações - R$20.000,00 (Sem 
cobrança de Franquia). Quebra de vidros - 3.000,00 
(Sem cobrança de Franquia). Franquia de no máximo 
500 reais. 

Gente 
Seguradora 1.939,6319 1.939,63 

TOTAL 20.564,00 

 

1.2. Integram e completam o presente termo de contrato para todos os fins e direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos e condições do certame licitatório citado ao 

preâmbulo deste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA EXECUÇÃO, 

DO REAJUSTE, DA VIGÊNCIA E PRAZO: 

 

2.1. Pelo fornecimento das apólices previstos na Cláusula Primeira, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 20.564,00 (Vintemil e 

quinhentos e cento e sessenta e quatro reais). 

 

2.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação terá (ão) prazo de vigência de 

doses meses contado (s) a partir do fornecimento da apólice.  

 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a contratação dos seguros, 

imediatamente a partir das 00horas do dia em que houver a emissão da autorização de 

fornecimento, encaminhando no máximo em 10 (dez) dias à Administração Municipal a 

apólice original do referido seguro. 
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2.4.Não serão concedidos reajustes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1. A Prefeitura Municipal de Paial efetuará o pagamento do objeto desta licitação 

no prazo de 15 (quinze) dias após a data da apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pelo(s) responsável(is). 

 

3.2. Contratada deverá enviar à Tesouraria do Município a apólice original constando 

o numero do contrato e de acordo com licitado. 

 

3.3 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão à 

dotação seguinte, prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2016: 

 

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito 

Unidade: 01 Gabinete do Prefeito e Vice 

Projeto/Atividade: 2.002 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito 

Elemento (5): 3.3.90.39.69.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

Órgão: 04 Diretoria de Educação, Cultura e Esportes 

Unidade: 01 Gerencia de Ensino 

Projeto/Atividade: 2.014 Manutenção das atividades da Sec. de Educação 

Elemento (44): 3.3.90.39.69.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

Órgão: 04 Diretoria de Educação, Cultura e Esportes 

Unidade: 02 Gerencia de Cultura e Esportes 

Projeto/Atividade: 2.016 Manutenção das atividades Desportivas e de Lazer 

Elemento (57): 3.3.90.39.69.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

Órgão: 04 Diretoria de Educação, Cultura e Esportes 

Unidade: 02 Gerencia de Cultura e Esportes 

Projeto/Atividade: 2.017 Manutenção e Incentivo as Atividades Culturais 

Elemento (54): 3.3.90.39.69.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

Órgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças 

Unidade: 01 Secretaria de Administração e Finanças 

Projeto/Atividade: 2.005 Manutenção das atividades Administrativas 

Elemento (19): 3.3.90.39.69.00.00.00 – Aplicações Diretas 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 

 

Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento das apólices, 

objeto do presente contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
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A CONTRATADA obriga-se a entregar as apólices especificados na cláusula 

primeira de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório citado ao 

preâmbulo onde, como todos os documentos da licitação e especificados pela 

CONTRATANTE, passam a fazer parte integrante do presente contrato, independente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 

  

6.1. Pelo atraso injustificado na entrega das apólices objeto (s) deste Contrato 

sujeita-se a CONTRATADA às penalidades de: 

 

6.1.1. Multa de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da 

obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

 

6.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 7º, da Lei 

10.520/02, e, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. 

 

6.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 

alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 

7.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

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

 

7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 

no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO: 

 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 

reputará se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente passará a fazer 

parte integrante. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
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O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na lei federal n° 

10.520/2002 e a lei federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores vigentes e pelos 

preceitos do direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições do direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, 

que venham a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

 

Este contrato esta vinculado ao certame licitatório citado ao preâmbulo deste e a 

proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO –  

 

Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Antônio Soster, ocupante do cargo de 

Secretário de Administração e Finanças. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei federal 8.666/93 e alterações 

posteriores vigentes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 

 

Fica eleito o foro da comarca de Itá, Estado de SC, como competente para dirimir 

questões oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, 

por si e seus assessores, em 3 vias iguais e de mesmo 

teor e rubricadas para todos os fins de direito, na 

presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

Paial - SC, 25 de agosto de 2016. 

 

 

DOUGLAS TILLMANN 
Representante Legal 

CONTRATADA 

ALDAIR ANTONIO RIGO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
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Testemunhas: 

 

 

____________________ 
Camila Fátima de Oliveira 

CPF: 081.928.569-25 
 
 
 
 
 

Visto:__________________ 
Assessor Jurídico:__________________ 

 
 

____________________ 
Beatriz Fátima Dariva 
CPF: 108.363.829-78 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Antônio Soster 

Fiscal do Contrato 
 


