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CONTRATO Nº 36/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 
PROCESSO N° 424/2022 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE 
CRISTAL. 
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete de 
Setembro, nº 177, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis Krolow, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro Centro,  
portador do CPF nº 959.631.890-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a 
Empresa Mapfre Seguros Gerais S.A., CNPJ 61.074.175/0001-38, com sede na cidade de São 
Paulo/SP, à Av. das Nações Unidas, 14.261, ala A, 18º andar representada pelo Sr. Alexandre 
Ponciano Serra, CPF nº 219.802.708-99, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente 
instrumento com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes clausulas 
e condições. 
 
Cláusula primeira: O objeto do presente instrumento é a contratação de seguro total de veículos 
na modalidade “Frota”, com os seguintes requisitos:  
 
1.1. A seguradora deverá cobrir todos os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as 
despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até oficina ou local adequado mais 
próximo ao acidente, as indenizações ou prestação de serviços correspondentes a cada uma das 
coberturas do seguro, franquia obrigatória, conforme segue:  
a) Seguro Total Casco: Tabela FIPE com 100%.  
b) Responsabilidade Civil danos materiais a terceiros no valor de R$ 200.000,00;  
c) Responsabilidade Civil danos pessoais a terceiros no valor de R$ 200.000,00;  
d) Danos morais: R$ 50.000,00;  
e) Acidentes pessoais passageiros morte: R$ 50.000,00; (excetuando-se os veículos não cobertos 
por esta cobertura conforme erratas ao edital). 
f) Acidentes pessoais passageiros invalidez: R$ 50.000,00; (excetuando-se os veículos não 
cobertos por esta cobertura conforme erratas ao edital). 
g) Franquia normal;  
h) Carro reserva para período mínimo de 15 (quinze) dias;  
i) Guincho com km mínima de 1000 Km ida e volta.  
j) Roubo ou furto total, bem como os danos causados pela tentativa de roubo ou furto;  
k) Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento, ainda que com o veículo próprio da 
Prefeitura, e capotamento; 
l) Incêndio e explosão ainda que resultantes de atos danosos praticados de forma isolada e 
eventual por terceiros;  
m) Queda em precipícios ou pontes e queda de agentes externos sobre o veículo;  
n) Acidente durante o transporte do veículo por apropriado;  
o) Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchente ou inundações, inclusive 
quando guardado em subsolo; 
p) Granizo, furacão ou terremotos;  
q) Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto esteve em 
poder de terceiros;  
r) Cobertura para vidros, lanternas e espelhos, assistência dia e noite (24 horas) com socorro 
mecânico e guincho;  
s) Não é inclusa cobertura para sonorização.  
 

1.2. A Seguradora deverá fornecer CARTÃO INDIVIDUALIZADO de assistência 24 horas para cada 

veículo, com todas as informações necessárias quando da ocorrência de sinistros. 
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Cláusula segunda: Os Veículos a serem segurados são os seguintes: 

 LOTE 02 – Gabinete do Prefeito / Conselho Tutelar: 

ITEM Marca Modelo Ano Placa Combustível Valor  

1 CHEVROLET ONIX 2022 JBE6F92 ALCOOL/GASOLINA R$ 617,50 

2 CITROEN AIRCROSS 2016/2017 IXO7366 ALCOOL/GASOLINA R$ 617,50 

Valor total do lote – R$ 1.235,00 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais). 

LOTE 05 - Secretaria da Saúde: 

ITEM Marca Modelo Ano Placa Combustível Valor  

1 CHEVROLET SPIN 2021/2022 JAT4G60 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

2 FORD KA 2020/2021 JAQ0J70 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

3 FIAT UNO 2019/2020 IZN3J35 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

4 FIAT UNO 2019/2020 IZN3J38 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

5 FIAT UNO 2019/2020 IZN7B85 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

6 VW GOL 2018/2018 IYP2259 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

7 CHEVROLET ONIX 2014/2014 IVO5909 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

8 CHEVROLET SPIN 2014/2014 IVO9680 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

9 VW POLO 2009/2010 IQA6780 ALCOOL/GASOLINA R$ 658,64 

10 RENAULT MASTER RAYTEC AMB 2018/2019 IZC3F34 DIESEL R$ 1.171,64 

11 PEUGEOT PARTNER GRE AM 2018/2019 IZB1B43 ALCOOL/GASOLINA R$ 1.171,64 

12 MARCOPOLO VOLARE 2012/2013 ITQ3I01 DIESEL R$ 1.514,64 

13 I/M BENZ 415 EUROLAF 2017/2018 IYO2541 DIESEL R$ 935,64 

14 

MARCOPOLO 33 
PASSAGEIROS 

VOLARE 2021/2022 JBE2A67 DIESEL R$ 1.514,68 

Valor total do lote – R$ 12.236,00 (doze mil e duzentos e trinta e seis reais). 

 

O valor total dos lotes 2 e 5, arrematados pela CONTRATADA é de R$ 13.471,00  (treze mil e 
quatrocentos e setenta e um reais). 

 

Cláusula terceira: A Contratante efetuará o pagamento à Contratada, em até 30 (trinta) dias após 
o recebimento da apólice, mediante apresentação da nota fiscal/fatura correspondente e, com 
observância do estipulado art. 5º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, importando um total de R$ 
13.471,00 (Treze mil e quatrocentos e setenta e um reais). 

 

A) Os veículos elencados neste contrato devem estar segurados a partir das 24h da data de 
assinatura do presente instrumento contratual. 

 

Cláusula quarta: A vigência do contrato terá início a partir da assinatura deste instrumento e o 

prazo será de 12 meses, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei n.º 8.666/93. 

 

Cláusula quinta: A gestão do presente contrato ficará a cargo do Secretário da Fazenda, Sr. José 
Amarildo Vasconcellos, portador do CPF 439.324.870-87. 
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Cláusula sexta: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

 

02 – Gabinete do Prefeito 
02.01 – ADM – Gabinete do Prefeito 
2002000 – Administração do Gabinete do Prefeito 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
0001 – Recurso Livre – Adm. Direta Municipal 
 
02 – Gabinete do Prefeito 
02.05 – Conselho Tutelar 
2048000– Manutenção do Conselho Tutelar 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
0001 – Recurso Livre – Adm. Direta Municipal 
 
13 – Encargos Gerais do Município 
13.04 – Encargos Gerais do Município 
2080000 – Manutenção dos Encargos Gerais do Município 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
0001– Recurso Livre 

 

06 – Sec. Municipal de Saúde 
06.01 – FMS – com Recursos ASPS 
2032000 – Assistência a Saúde a população 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
0040 – ASPS 
 

Cláusula oitava: A contratante poderá modificar unilateralmente o presente Contrato para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da Contratada, com base no 
art.65 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula nona: Pela inexecução contratual a Contratada, ficará sujeita as seguintes penalidades: 

 
9.1. Executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

 

9.2. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 

9.3. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
 
9.4. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração      
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 

9.5. Causar prejuízo material resultado diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
 
9.6. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
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Parágrafo único: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao contratado em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

 

Cláusula décima: Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 79, 87 e 
88 da Lei Federal nº.8.666/93. 

 

Cláusula décima primeira: O presente contrato está vinculado ao Edital de Licitação, na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº 019/2022, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual terá aplicabilidade também onde o 
contrato for omisso. 

 

Cláusula décima segunda: A Contratada compromete-se a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, condições estas de habilitação 
e qualificação inicialmente exigidas. 

 
Cláusula décima terceira: As partes elegem o Foro da Comarca de Camaquã – RS, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos do presente contrato por mais privilegiado que outro possa ser. E, por 
estarem certos e ajustados às partes ratificam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Cristal, 12 de maio de 2022. 
 
 
 
_____________________                                                                       _______________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                                                  Mapfre Seguros Gerais S.A. 
Prefeito Municipal                                                                                      CONTRATADA 
CONTRATANTE                          
 
 
 

__________________________ 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico 
OAB-RS 68.579 
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