
 

 

Página 1 de 8 
 

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 032/2017. 

 

 

 

CONTRATANTE: Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica 

de direito público interno, com endereço na Rua 31 de Março, 1050, Lacerdópolis/SC, CEP 

89660-000, CNPJ 82.939.471/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Sérgio Luiz 

Calegari. 

 

CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ 61,074.175/0001-38, com endereço NA Avenida das Nações Unidas, n. 14.261, 29º 

andar - ALA A, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, neste representada por Francisco Edinaldo 

Moreira de Sousa, brasileiro, empresário, CPF 126.840.598-10. 

 

Nos termos do Processo Licitatório nº 17/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 

16/2017, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, firmam o presente 

contrato conforme as cláusulas e condições a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

Contratação, por 12 (doze) meses, de empresa para fornecimento de seguros dos tipos contra 

danos de terceiros, casco/danos próprios e Seguro Responsabilidade Civil Obrigatório 

(RCO), este último conforme determina a Resolução n. 001/2016 do Conselho 

Administrativo do Departamento de Transportes e Terminais (DETER), para toda a frota de 

veículos do Município de Lacerdópolis/SC, dos seguintes lotes de itens: 

 

LOTE 03: Seguro de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos) para danos 

materiais (R$ 100.000,00), danos corporais (R$ 100.000,00), danos morais (R$ 

50.000,00), acidentes pessoais de passageiro na cobertura por morte (R$ 20.000,00), 

invalidez permanente (R$ 20.000,00). 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

TOTAL 

01 WV Saveiro CL 1.6 MI, ano 1999 - Bônus 10 – Placas 

MAM 3893 

R$ 277,50 

02 WV Saveiro 1.6, ano 2009 - Bônus 10 – Placas MGY 

2963 

R$ 277,50 

03 VW Gol Special, 02 portas ano 2003 -Bônus 10 – Placas R$ 277,50 
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MBX 9425 

 

04 

VW Parati 1.0 16 V 04 portas, ano 1999/00 -Bônus 10 – 

Placas AIX9022 

R$ 277,50 

 TOTAL: R$ 1.110,00 

 

 

LOTE 07: Seguro de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa), danos materiais (R$ 

200.000,00), danos corporais (R$ 200.000,00), danos morais (R$ 50.000,00) e Seguro de 

Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), sendo morte acidental (R$ 40.000,00), invalidez 

por acidente (R$ 40.000,00), despesas médico-hospitalares (R$ 10.000,00). 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

TOTAL 

01 VW Kombi Escolar, ano 2005/2006 - Bônus 09 – Placas 

MHZ 8250 – nº Passageiros 12 

R$ 650,00 

02 Ônibus VW 15.190, ano 2011/2012 – Bônus 10 – Placas 

MKE 5011 – nº Passageiros 48 

R$ 1.400,00 

03 Ônibus VW 15.190, ano 2012/2013 – Bônus 10 – Placas 

MMD 1121 – nº Passageiros 48 

R$ 1.400,00 

04 Ônibus Iveco City Class 70C17, ano 2012/13 - Bônus 10 – 

Placas MKW6406 - nº Passageiros 29 

R$ 550,00 

  TOTAL: R$ 4.000,00  

 

 

LOTE 08: Seguro de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa), danos materiais (R$ 

200.000,00), danos corporais (R$ 200.000,00), danos morais (R$ 50.000,00),  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

TOTAL 

01 Ônibus Agrale Maxibus MC085, ano 2008/09 - Bônus 10 – 

Placas MGL 2169 – nº Passageiros 30 

R$ 1.298,50 

02 Ônibus VW ComilVersatile I, ano 2006 - Bônus 10 – Placas 

MKT 6480 – nº Passageiros 48 

R$ 850,75 

03 Ônibus Agrale Maxibus MA 12.0 TCE, ano 2009 - Bônus 10 – 

Placas MHN6919 – nº Passageiros 45 

R$ 850,75 

  TOTAL: R$ 3.000,00 

 

 

LOTE 11: Seguro total de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa), sendo o valor de 

100% da tabela FIPE, danos materiais (R$ 200.000,00), danos corporais (R$ 200.000,00), 

danos morais (R$ 50.000,00) e Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), sendo 

morte acidental (R$ 40.000,00), invalidez por acidente (R$ 40.000,00), despesas médico-

hospitalares (R$ 10.000,00), com franquia reduzida. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

TOTAL 

01 Nissan/Grand Livina, ano 2012 - Bônus 10 – Placas MIY 

6515 nº Passageiros 07 

R$ 1.394,37 

02 Renault Máster 2.5 ambulância, ano 2010/11 - Bônus 10 – 

Placas MHN 3777 nº Passageiros 08 

R$ 4.131,46 



 

 

Página 3 de 8 
 

03 VW Gol Special 1.0 04 portas, ano 2009 -Bônus 10 – Placas 

MGY 2843 -nº Passageiros 05 

R$ 1.032,86 

04 Renault/Logan EXPR 1.6 Ano/Modelo 2014, Bônus 01 - 

Placas MCU-1765, nº de passageiros 05. 

R$ 1.497,65 

05 Fiat Strada Fire Flex CS 1.4 ano/modelo 2012, bônus 10 – 

Placas MJJ 1034, nº de passageiros 02 

R$ 1.187,79 

06 Chev/Spin, 1.8 L MT LTZ, ano/modelo 2017, bônus 00 - 

Placas QIN 2352, nº de passageiros 07 

R$ 1.755,87 

  TOTAL: R$ 11.000,00 

 

TOTAL GERAL: R$ 19.110,00 

 

2.2 - A empresa proponente deverá indicar telefone para contato, com assistência 24 horas, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, para comunicação em casos de ocorrência 

envolvendo alguns dos itens dos lotes 04, 05, 08 e 12. 

 

2.3 – Prazo de entrega: imediato, a contar da assinatura do contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E REAJUSTE  

 

2.1 - O preço a ser pago é aquele consignado na proposta declarada vencedora. 

 

2.2 - O valor do contrato poderá ser reajustado no caso de prorrogação do prazo de 

vigência contratual ou outro motivo que o justifique. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

3.1 - Os pagamentos serão realizados em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, sendo uma 

no ato da celebração do contrato, e as demais a cada trinta dias. 

 

3.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais 

deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação. 

 

3.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

3.4 - A proposta terá vigência mínima de 60 (sessenta) dias contados da abertura do Pregão. 

 

3.5 – Não serão pagos valores antecipadamente. 
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3.6 – A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de 

Lacerdópolis (CNPJ 82.939.471/0001-24). 

 

3.7 - A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas 

exigências inviabilizará o pagamento e serão devolvidas, isentando Município de 

Lacerdópolis do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor. 

 

3.8 - As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos itens anteriores serão 

pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1 - Por tratar-se de contrato do tipo ALEATÓRIO, por dizer respeito a coisas futuras, cujo 

risco de não virem a existir, considera-se entregue o objeto, no exato momento da assinatura 

do contrato a ser firmado entre o licitante vencedor e o município, que deverá se dar dentro 

de dois dias úteis após a data da abertura das propostas, ou do dia do julgamento de 

eventuais recursos existentes. 

  

4.2 - O contrato de seguro por tratar-se de contrato de risco, fica condicionado a prestação 

do objeto sempre que ocorrer algum sinistro com incidência das hipóteses tipificadas no 

objeto do presente Edital, tendo a companhia seguradora o prazo máximo de 20 (vinte) dias 

para cobertura do valor segurado, contados da data da notificação do sinistro. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA 

 

O(s) contrato(s) terá(ão) prazo de vigência de 12 (doze) meses contados da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, ficando neste período o contratado obrigado 

a prestar as indenizações conforme cláusulas do Edital. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta de dotação 

específica do orçamento do exercício e terá a seguinte classificação orçamentária: 

 

Órgão:       02- GABINETE DO PREFEITO 

Unidade:   01-GABINETE DO PREFEITO 

Proj/Ativ. 04.122.1002.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 

Compl.elem.  3390.39.69.00.00 Seguros em geral 

Recurso: 0000-Recursos Ordinários 

 

ORGÃO : 05 SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO 
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UNIDADE : 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

PROJ/ATIV.: 26.782.1005.2.013 MANUT. ESTRADAS VICINAIS 

Compl.elem.  3390.39.69.00.00 Seguros em geral 

Recurso: 0000-Recursos Ordinários 

 

ORGÃO : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 

UNIDADE: 03 SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PROJ/ATIV.: 12.361.1007.2.024  - TRANSPORTES DE ALUNO 1º GRAU 

Compl.elem.  3390.39.69.00.00 Seguros em geral 

Recurso: 0000-Recursos Ordinários 

 

ORGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01 SERVIÇOS DE AGRICULTURA  E MEIO AMBIENTE 

PROJ/ATIV.: 20.606.1010.2.044 - MANUTENÇÃO SERV.DISTR.ADUBO 

ORG.CALCARIO, DESTOCA COLH.TERRAPL.AÇUDE 

Compl.elem.  3390.39.69.00.00 Seguros em geral 

Recurso: 0000-Recursos Ordinários 

 

ORGÃO : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

UNIDADE: 10.01 SERVIÇOS DE SAUDE 

PROJ/ATIV.: 10.301.1012.2.058 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

Compl.elem.  3390.39.69.00.00 Seguros em geral 

Recurso: 0002-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Empenhar os valores relativos às notas fiscais emitidas e efetuar o pagamento da 

CONTRATADA; 

b) Fiscalizar a execução do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas; 

c) Observar/fiscalizar durante a execução do objeto que sejam cumpridas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

d) Informar a CONTRATADA sobre eventuais reclamações dos consumidores. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Fornecer os serviços objeto deste contrato e obedecendo rigorosamente as suas cláusulas; 

b) Além das obrigações decorrentes da legislação específica (ética profissional e 

procedimentos adequados), cabe ainda à CONTRATDA, prestar os serviços contratados de 

acordo com a melhor técnica aplicada à espécie, com zelo diligência e economia, sempre em 

rigorosa observância à legislação e às cláusulas e condições estabelecidas; 
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c) Acatar as determinações que lhe forem passadas, bem como comunicar qualquer 

irregularidade ou descumprimento do presente contrato ao Secretário Municipal de 

Administração de Lacerdópolis; 

d) Responder pelos danos que resultem de imperícia, imprudência ou negligência de acordo 

com os princípios gerais de responsabilidade civil e administrativa; 

e) Não transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato; 

f) Isentar completamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade civil, 

administrativa, criminal ou trabalhista provenientes da execução deste contrato; 

g) Arcar com todas as despesas decorrentes ao transporte, estadia e alimentação dos 

prepostos disponibilizados para a prestação dos serviços; 

h) Disponibilizar pessoal técnico especializado; 

i) Receber pelos serviços prestados de acordo com os prazos e condições previstos neste 

contrato; 

j) Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos 

serviços, independente do motivo; 

k) Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos de ordem trabalhista, previdenciária, 

cíveis ou criminais, bem como tributos de qualquer espécie devidos em decorrência da 

prestação dos serviços, objeto deste contrato. 

l) Participar de reuniões quando solicitadas pelo CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO 

 

O presente contrato, encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os 

casos omissos resolvidos, à luz da Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 10.520/02. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução deste contrato será administrada e fiscalizada pelo Secretário de Administração 

do Município de Lacerdópolis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

 

11.1 - O contratante poderá declarar rescindido o presente Contrato independentemente de 

interpelação ou de procedimento judicial sempre que ocorrerem uma das hipóteses elencadas 

no art. 78 da Lei n.º 8.666/93. 

 

11.2 - O descumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais ora firmadas, pela 

contratada, esta ficará sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.666/93, bem como multa no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente instrumento. 
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11.3 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato e/ou o descumprimento das normas 

contratuais ou editalícias por parte da CONTRATADA, sujeitará a aplicação, isolada ou 

conjuntamente, das seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por um período de 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

12.2 - Poderá, ainda, ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 

de uma prestação mensal, quando a CONTRATADA: 

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização e/ou controle dos 

serviços; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas expensas; 

d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

e) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este 

contrato, serão formalizados por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo 

destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega; 

b) A fiscalização e o controle por parte do CONTRATANTE, não implicarão em qualquer 

responsabilidade por parte deste, nem exoneração à CONTRATADA do fiel e real 

cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas; 

c) Os casos de alteração ou rescisão contratual e os casos omissos serão regidos pela Lei 

8.666/93, atualizada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Capinzal/SC, Estado de Santa Catarina, para 

dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais 

privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, perante duas testemunhas. 

 

 

Lacerdópolis/SC, 13 de julho 2017. 

 

 

 

Município de Lacerdópolis/SC 

Sérgio Luiz Calegari 

Prefeito 

Mapfre Seguros Gerais S/A 

João Aurélio Korb 

Representante 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:____________________________CPF/MF:_____________________________ 

 

 

  

Nome:____________________________CPF/MF:_____________________________ 


