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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N°12/2016 FMS 

 

 O MUNICÍPIO DE PAIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na rua Goiás 

nº 400, Centro, Inscrito no CNPJ Sob o nº 01.614.376/0001-59, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL, Fundo Contábil, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 

11.399.310/0001-47, com sede na Avenida Julio Bender, 721, Centro, na cidade de Paial - 

SC, neste ato representado pelo Secretário de Saúde o senhor RICARDO JOÃO DE 

OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 043.053.909/65, 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 Históricocidade 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 Fundo 

Municipal de Saúde e entregar as seguintes apólices de seguros:  

Item Quant. Unid. Especificação Marca 
Preço 
Unit. 

Preço Total 

1 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro total para veículo 

TOYOTA/ETIOS SD X 15L MT, bicombustível, 5P/107CV, 

ano/modelo 2016/2017, chassi 9BRB29BT5H2121064 - 

placa QHY6454. USO SERVIÇOS GERAIS. Com as 

coberturas especificadas CASCO (colisão, incêndio e roubo.) 

com 100 % tabela FIPE. RCF danos materiais à terceiros: 

R$150.000,00. RCF danos corporais à terceiros: 

R$300.000,00. RCF danos morais: R$500.000,00. APP - 

morte + invalidez por acidente, incluindo DMH (despesas 

medicas hospitalares) R$20.000,00 por passageiro. 

Assistência disponível 24 horas, e em viagem especial, 

guincho sem limite de kms. Seguro quebra de vidros 

completo, incluindo parabrisas, vidros laterais, faróis, 

lanternas e retrovisores sem cobrança de franquia. Carro 

reserva com ar condicionado - 30 dias. Franquia de acordo 

com a SUSEP. 

Gente 

Seguradora 2.629,00 2.629,00 

2 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro total para veículo 

TOYOTA/ETIOS SD X 15L MT, bicombustível, 5P/107CV, 

ano/modelo 2016/2017, chassi 9BRB29BT1H2121031 - 

placa QHY6464. USO SERVIÇOS GERAIS. Com as 

coberturas especificadas CASCO (colisão, incêndio e roubo.) 

com 100 % tabela FIPE. RCF danos materiais à terceiros: 

R$150.000,00. RCF danos corporais à terceiros: 

R$300.000,00. RCF danos morais: R$500.000,00. APP - 

morte + invalidez por acidente, incluindo DMH (despesas 

medicas hospitalares), R$20.000,00 por passageiro. 

Assistência disponível 24 horas, e em viagem especial, 

Gente 

Seguradora 2.629,00 2.629,00 
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guincho sem limite de kms. Seguro quebra de vidros 

completo, incluindo parabrisas, vidros laterais, faróis, 

lanternas e retrovisores sem cobrança de franquia. Carro 

reserva com ar condicionado - 30 dias. Franquia de acordo 

com a SUSEP. 

4 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro RCO (Deter), para veículo 

MARCOPOLO VOLARE ano 2002/02 - placa MCQ2258, 

capacidade total para 22 passageiros, com as coberturas 

especificadas: Danos materiais e Corporais a transportados 

de 3.079.608,00 e danos corporais a não transportados: 

R$500.000,00. Danos materiais não transportados: 

R$200.000,00. Danos morais transportados e não 

transportados: R$500.000,00. Morte acidental por passageiro 

+ condutor: R$30.000,00. Invalidez por acidente por 

passageiro + condutor: R$30.000,00. Despesas médicas 

hospitalares por passageiro + condutor: R$10.000,00. 

Seguro quebra de vidros completo, incluindo parabrisas, 

vidros laterais, faróis, lanternas e retrovisores sem cobrança 

de franquia. Franquia de acordo com a SUSEP. 

Gente 

Seguradora 6.609,00 6.609,00 

5 1,00 UN 

Contratação de apólice de seguro total para veículo BOXER 

FURGAO XLS Furgão XLS 350 (Ch longo Teto elevado) uso 

AMBULÂNCIA, placa MGU9927, com as coberturas 

especificadas CASCO (colisão, incêndio e roubo). RCF 

danos materiais à terceiros: R$150.000,00. RCF danos 

corporais à terceiros: R$300.000,00. RCF danos morais: 

R$500.000,00. APP - morte + invalidez por acidente, 

incluindo DMH (despesas medicas hospitalares), 

R$20.000,00 por passageiro. Assistência 24 horas em 

viagem especial, guincho sem limite de kms. Seguro quebra 

de vidros completo, incluindo parabrisas, vidros laterais, 

faróis, lanternas e retrovisores sem cobrança de franquia. 

Franquia de acordo com a SUSEP. 

Gente 

Seguradora 5.379,00 5.379,00 

TOTAL 17.246,00 

 

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$ 17.246,00(Dezessete mil e 

duzentos e quarenta e seis 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. 

 

2.4.Não serão concedidos reajustes. 
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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: 07 Secretaria Municipal de Saúde de Paial 

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Saúde de Paial 

Projeto/Atividade: 2.037 Manutenção dos Veículos da Frota da Saúde 

Elemento (5): 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: 

 

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 
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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: 

 

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 –  
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Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Luís Carlos Capelesso, ocupante do 

cargo de Motorista. 

 

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 

RICARDO JOÃO DE OLIVEIRA 
Gestor do FMS 

CONTRATANTE 
 

Testemunhas: 

 

 

____________________ 
Camila Fátima de Oliveira 

CPF: 081.928.569-25 
 
 
 
 
 

Visto:__________________ 
Assessor Jurídico:__________________ 

 
 

____________________ 
Beatriz FátimaDariva 
CPF: 108.363.829-78 

 
 
 
 
 

_____________________ 
Luís Carlos Capelesso 

Fiscal do Contrato 
 


