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EDITAL DE PREGÃO Nº 051/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.949/2013 

CONTRATO Nº 067/2013 
 

CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JAGUARÉ E MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. 
 
Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE e assim 
simplesmente denominada de ora em diante, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARÉ, com sede na Rua Ângelo Brioschi, s/n – Centro – Jaguaré – ES, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.822.633/0001-00, neste ato, representada pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde Senhor Artur 
de Almeida e Souza Junior e pelo Prefeito Municipal, ROGÉRIO FEITANI, portador do CPF-MF nº 
031.761.907-19 e RG nº 1.172.457-SPTC-ES, residente e domiciliada na cidade de Jaguaré – Estado 
do Espírito Santo, e de outro lado como CONTRATADA, e assim simplesmente denominada de ora 
em diante, a empresa MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, com sede na Avenida das Nações 
Unidas, 11.711, 21º andar, Bairro Brooklin – São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 04.578-000 - 
inscrita no CNPJ sob o nº 61.074.175/0001-38, nesta ato representada por seu procurador o Senhor 
Paulo Roberto Martins, brasileiro, divorciado, portador da C.I nº 04737397-2-IFP/RJ e do CPF nº 
637.090.827-49, resolvem firmar o presente contrato decorrente do Pregão Presencial nº 051/2013, 
regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e mediante cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de seguro para os veículos da frota do 
CONTRATANTE, especificados no Anexo I do edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO SEGURO 
A relação dos veículos a serem segurados, bem como a descrição das respectivas coberturas, estão 
contidas no ANEXO I do edital. 
Parágrafo Primeiro: Em caso de perda total, as características do bem a ser recebido pelo 
CONTRATANTE deverão ser as mesmas constantes da apólice e do termo de vistoria. 
Parágrafo Segundo: Deverão ser concedidos os bônus em função dos anos em que os veículos 
estão segurados, dentro das normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA COBERTURA 
A descrição das coberturas estão contidas no ANEXO I do edital, que faz parte integrante deste termo. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
II. Indicar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato corretor de seguros, pessoa física ou 
jurídica, no Estado do Espírito Santo, devidamente registrado na entidade reguladora de seguros, 
para servir de elo entre a mesma e a Contratante, que será o contato usual para equacionar os 
eventuais problemas relativos à prestação dos serviços. No documento enviado pela Contratada 
deverão constar as seguintes informações: 
a) Nome completo ou razão social do corretor de seguros; 
b) Número do CPF ou do CNPJ, 
c) Número do registro na SUSEP; 
d) Número do telefone e designação do email; e 
e) Endereço completo. 
III. Emitir a(s) apólice(s) de seguro conforme estipulado na Cláusula Sexta deste instrumento. 
IV. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação dos 
serviços, apontadas pelos servidores designados para fiscalizar a execução do Contrato, dentro do 
prazo estipulado na comunicação escrita feita ao CONTRATANTE. 
V. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação. 
VI. Fornecer e manter atualizado o seu endereço postal e eletrônico, bem como o nº de telefone/fax, 
para que o CONTRATANTE mantenha os contatos necessários. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
I. Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições para a cobertura do 
seguro objeto deste Contrato. 
II. Cumprir todas as normas e condições do presente Contrato. 
III. Assegurar à CONTRATADA o pronto pagamento do prêmio do seguro. 
IV. Informar a CONTRATADA sempre que houver transferência de veículo. 
V. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na 
Lei n° 8.666/93. 
VI. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por meio de fax, correio ou e-mail, a respeito de quaisquer 
irregularidades constatadas na prestação dos serviços, estabelecendo, quando for o caso, prazo para 
a sua regularização. 
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VII. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de sinistro, tão logo dele tenha 
conhecimento. 
VIII. Permitir e facilitar a vistoria dos bens a serem segurados. 
Parágrafo Primeiro: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso registrar, 
em relatório, as deficiências porventura existentes na prestação dos serviços, encaminhando cópia do 
mesmo à CONTRATADA, para a correção das irregularidades apontadas, no prazo prescrito. 
Parágrafo Segundo: A existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA 
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados e pelos danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
A CONTRATADA deverá emitir a(s) apólice(s) de seguro e entregá-la(s) à CONTRATANTE no prazo 
máximo de 20(vinte) dias, a contar da emissão do empenho. Será adotado o mesmo prazo para 
emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de 
veículos, classe de bônus, etc., a contar de pedido expresso do CONTRATANTE. 
Parágrafo Primeiro: O prazo máximo para a execução dos serviços de reparos nos veículos 
segurados será de 30 (trinta) dias, a contar da entrega da documentação básica exigida. 
Parágrafo Segundo: Para as indenizações de eventuais sinistros, o prazo não poderá ser superior a 
30 (trinta) dias, a contar da entrega da documentação básica exigida. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS 
Os serviços de reparo nos veículos da frota do CONTRATANTE, executados pelas oficinas 
referenciadas pela seguradora, serão vistoriados pelo servidor do CONTRATANTE, técnico em 
manutenção de veículos, antes da retirada do veículo. 
Parágrafo Primeiro: A vistoria acima mencionada, não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e legais. 
Parágrafo Segundo: Todos os serviços executados pelas oficinas indicadas pela seguradora deverão 
ter a garantia mínima de 03 (três) meses. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
Parágrafo Primeiro: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até 
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o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n° 8666/93, com o 
devido desconto (bônus) para a renovação. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ENDOSSO 
Os acréscimos ou supressões de veículos que se fizerem necessários poderão fazer parte do 
Contrato, por meio de endosso. 
Parágrafo Único: Todas as alterações na apólice poderão ser solicitadas pelo CONTRATANTE e 
processadas pela seguradora mediante endosso, observada a necessidade de formalização de Termo 
Aditivo ao presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DEZ - DA EXCLUSÃO DA FRANQUIA 
A franquia não será devida em caso de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e 
nos casos de perda total, de acordo com a Circular SUSEP nº 145, de 7 de novembro de 2000. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO VALOR 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 9.488,30 (nove mil quatrocentos e 
oitenta e oito reais e trinta centavos), correspondente ao seguro dos veículos relacionados no Anexo 1 
do Edital, já incluso o custo da(s) apólice(s). 
Parágrafo Primeiro: Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas partes, a 
CONTRATADA deverá comprovar a configuração da álea econômica extraordinária e extracontratual, 
nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos valores 
contratados pelo CONTRATANTE a partir da data do fato que gerou o direito ao reequilíbrio 
contratual, desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO PAGAMENTO 
Os preços contratados deverão ser pagos em 4 (quatro) parcelas iguais mensais, sendo a primeira a 
vista, na entrega das apólices, sendo que tais pagamentos serão realizados pelo Departamento 
Financeiro, mediante apresentação das faturas, devidamente conferidas pelo Diretor de 
Administração, que é a pessoa responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da 
contratação. 
Os Documentos Fiscais deverão ser emitidos com os seguintes dados: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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CNPJ nº 11.822.633/0001-00 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento. 
ENDEREÇO: Rua Ângelo Brioschi, s/n – Centro – Jaguaré – ES. 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será realizado mediante a emissão de qualquer modalidade de 
ordem bancária, desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
Parágrafo Segundo: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na 
Proposta apresentada pela CONTRATADA e na Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE, sob 
pena de não ser efetuado o pagamento. 
Parágrafo Terceiro: O valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa nº 480/04-SRF, de 15 de dezembro de 2004. 
Parágrafo Quarto: Considerar-se-á como a data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária 
a favor da CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto: Somente serão aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e sem 
rasuras. 
Parágrafo Sexto: Com relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observar-
se-á o disposto legislação municipal aplicável. 
 
CLÁUSULA TREZE – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta das dotações orçamentárias do presente 
exercício e serão suplementadas se necessário: 
060 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
069 – Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39.61000 – Outros Serviços de Terceiros/PJ/Seguros em Geral 
Fichas 00031-00042-00085 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DO FUNDAMENTO LEGAL O presente Contrato é celebrado com base 
na licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 051/2013, homologado pelo Prefeito 
Municipal de Jaguaré/ES, sujeitando-se os contratantes às normas da Lei nº 8.666/93, no que couber, 
e à legislação civil. 
Parágrafo Único: Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, o Termo de Referência, a 
proposta da CONTRATADA e todos os atos e termos referentes ao processo respectivo. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DA PUBLICAÇÃO 
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O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, em extrato, no DIOES, conforme 
dispõe o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS PENALIDADES 
O descumprimento das cláusulas deste Contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nos 
arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º, da Lei nº 10.520/02, bem como às sanções previstas no 
Capítulo XIII do edital do Pregão Presencial nº 051/2013, como se aqui estivessem transcritas. 
Parágrafo Primeiro: Configurada a inexecução parcial ou total por qualquer outra infração 
injustificada à cláusula ou condição prevista neste Contrato (não constante no Capítulo XII do edital), 
fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total deste Contrato, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02. 
Parágrafo Segundo: As multas aplicadas em decorrência do presente contrato poderão ser 
descontadas do saldo havido pela CONTRATADA junto ao CONTRATANTE, conforme art. 87, §1º, da 
Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro: Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo 
anterior, a CONTRATADA será intimada a recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança judicial. 
Parágrafo Quarto: Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a 
CONTRATADA sujeitar-se-á à aplicação de outra penalidade, respeitando-se, em qualquer hipótese, o 
devido processo legal. 
Parágrafo Quinto: A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo, garantido à 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO 
A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93, assegurará ao 
CONTRATANTE o direito de dar o Contrato por rescindido, numa das formas previstas no art. 79 e 
com as consequências do art. 80 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DEZOITO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I. A CONTRATADA não deverá repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto do 
contrato, ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcialmente. 
II. A CONTRATADA deverá fornecer manual ou documento equivalente, contendo informações 
relativas ao funcionamento do seguro dos automóveis. 
III. Conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 195, §3º, e a Lei nº 9.012/95, no art. 2º, que 
exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para que se contrate com o Poder 
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Público, a CONTRATADA comprovará a sua regularidade, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, bem como das outras certidões apresentadas na licitação, em original ou 
cópia autenticada, quando não for possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios oficiais 
dos respectivos órgãos na internet, como condição necessária para a efetivação deste Contrato, 
mantendo essa documentação sempre atualizada na vigência do presente Instrumento. 
IV. A regularidade fiscal para com a Receita Federal do Brasil deverá ser comprovada, igualmente, 
através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
V. Todas as alterações no ato constitutivo da CONTRATADA deverão ser comunicadas 
imediatamente ao CONTRATANTE. 
VI. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões próprias, não sendo aceitos quaisquer 
entendimentos verbais. 
VII. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos 
pelo CONTRATANTE para a execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 
Parágrafo Único: Elegem as partes contratantes, o Foro da cidade de Jaguaré/ES, para dirimir todas 
e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato e não resolvidas na esfera administrativa, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito. 
 
Jaguaré/ES, 09 de Abril de 2013. 
 

ROGÉRIO FEITANI – PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
ARTUR DE ALMEIDA E SOUZA JUNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 
 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. 
Paulo Roberto Martins - Procurador 

CONTRATADA 


