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PREGÃO PRESENCIAL NO 009/2018 - PROCESSO NO 014/2018 -- D.A. -- D.C.L

CONTRATO NO 046/2018

Contrato de seguro para os veículos da Seção de

Transporte de Alunos -- Departamento de

Educação -- celebrado entre o MUNICÍPIO DE

MIRASSOL e a empresa BRASIL VEÍCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cuja paço municipal encontra-se situado

na Praça Dr. Anísio rosé Moreira, Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRÉ RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566,

Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000, Mírassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS,

CNPJ. 01.356.750/0001-81, Inscrição Estadual 142.851.019.119, situada na Avenida das Nações

Unidas, no 14261, 18o Andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04.794-000, neste ato, representada

por seu procurador, Sr.(a) FRANCISCO EDINALDO MOREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado,

administrador de empresas (gerente), RG. 20.972.295-2, CPF. 126.840.598-10, residente e

domiciliado(a) na Avenida das Nações Unidas, no 14.261, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, doravante
denominada CONTRATADA, celebram a presente Contrato, nas termos do Edital do Pregão

Presencial no 009/2018 de 15 de fevereiro de 2018, Processo no 014/2018 D. A. D. C. L.,

conforme as disposições abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete a oferecer seguro para

os veículos da Seção de Transporte de Alunos - Departamento de Educação, descrita no item 01, 02,

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do Anexo l do

Edital do Pregão Presencial no 009/2018 de 15 dq.pvereiro de 2018, Processo no 014/2018 - D. A.
D. C. L
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CLÁUSULA SEGUNDA O Edital do Pregão Presencial no 009/2018 de 15 de

fevereiro de 2018, Processo Ro 014/2018 - D. A. D. C. L. e seus Anexos, integram do presente
contrato.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12
(doze) meses a contar da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo

de vigência do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $

lo, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificação, por escrito e prévia

autorização da autoridade superior, nos termos d0 9 2o, do mencionado dispositivo lega

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - A prestação de serviços objeto da presente contrata,

deverá ser executada em até 20(vinte) dias após a assinatura do contrato, conforme o estabelecido
no Edital, Pregão Presencial 009/2018, de 15 de fevereiro de 2018

CLÁUSULA QUINTA -- O Departamento de Educação do CONTRATANTE se

reserva no direito de inspecionar as apólices, podendo recusa-los, solicitar que as mesmas sejam

substituídas, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, contadas da data da Notificação escrita, caso

estejam em desacordo com as especificações do Edital do Pregão Presencial no 009/2018 de 15 de
fevereiro de 2018, Processo no 014/2018 D. A. D. C. L

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA deverá prestar os serviços à
CONTRATANTE rigorosamente de acordo com as discriminações constantes no Edital do Pregão
Presencial no 009/2018 de 15 de fevereiro de 2018, Processo no 014/2018 - D. A. - D. C. L e seus

anexos, garantindo a substituição em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data da Notificação

escrita do Departamento solicitante, sem qualquer ónus para a CONTRA;TANTE, caso estejam em
desacordo com o solicitado.
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CLÁUSULA SETIMA -- A CONTRATADA não poderá substituir os produtos(marca,

qualidade, etc) sem a devida autorização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO - Em caso de substituição, a CONTRATADA deverá, antes

de efetuar a entrega, enviar o pedido ao órgão requísitante com as devidas justificativas que, poderá
ou não aceita-la

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos atos

praticados por seus prepostos, no tocante à manutenção da segurança individual e coletiva. durante o

descarregamento dos objetos.

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do

contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DECIMA - Será de responsabilidade da CONTRARIADA os encargos

trabalhistas e prevídenciários respectivos e o recolhimento de todos os tributos devidos por lei, dentro

dos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA -- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se

por qualquer ónus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, prevídenciárias e

trabalhistas, bem como por contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se

julgar exposta em face dos serviços: por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar ao

CONTRATANTE e a terceiros, em virtude da execução de serviços a seu encargos, respondendo por si,

por seus sucessores, prepostos, funcionários ou contratados, não tendo a Prefeitura Municipal de
Mirassol qualquer vínculo trabalhista direto ou indireto com o pessoal da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- O objeto somente será considerado recebido

pelo CONTRATAN'TE, após a conferência de praxe pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não

receber o objeto, se estiver em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o

contrato e aplicar as sanções cabíVeis, nos termos da legislação vigente.
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as

condições estabelecidas no item 14. do Edital do Pregão Presencial no 009/2018 de 15 de fevereiro de

2018, Processo no 014/2018 - D. A. - D. C. L., especialmente, no tocante às especificações

constantes no anexo l

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA O valor total do contrato corresponde à
importância de R$ 4.138,00 (quatro mil, cento e trinta e oito reais)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estão inclusos no valor estabelecido no "caput" desta

Cláusula, aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive, frete

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão consideradas despesas adicionais.

CLÁUSULA DECIMA SE)(TA - O pagamento será efetuado no prazo de até 20

(vinte) dias, da data da emissão da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e visada pelos

integrantes da Comissão de Recebimento e Fiscalização e pela Diretora do Departamento de

Educação

PARÁGRAFO UNICO -- A Nota Fiscal/Fatura deverá ser detalhada com as

seguintes discriminações: descrição detalhada da apólice, preço unitário e total.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse o

prazo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito

ou da parcela incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da

mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma

única vez, ate o efetivo pagamento.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - As despesas decorrentes deste contrato serão

cobertas pela seguinte dotação orçamentária :

. 0207021236100532041-33903999 F:595 QRSE UNIÃO C.A. 2000002

DA RESCISÃO E PENALIDADES
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CLÁUSULA DECIMA NONA - Constituem motivos para a rescisão do Contrato.

aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos l a XVlll

do artigo 78. da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

CLÁUSULA VIGESIMA - Ocorrendo inadímplemento total ou parcial da avença

por parte da CONTRATADA, ficará esta sujeita às sanções previstas no artigo 7o, da Lei no l0.520, de

17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto

Municipal 3.967/06

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA estará sujeita, ainda a

1 -- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecução total ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua exclusiva

culpa/ sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o

valor total do contrato, até o lImIte de 20%(vinte por cento)

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Os encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Este contrato reger-se-á pelo disposto na

Lei Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, alterada pela Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto Municipal no

5.130 de 24 de novembro de 2015, aplicando-se as disposições da Lei Federal no 8.666, de 21 de

junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DO FORO

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios

decorrentes da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca

de Mirassol, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiqçlg.que.jqa.
l
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nDR. MARÇANO DE BIQUEIRA FILHO

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas
nstrumentárias

CONTRATANTE
Município de Mirassoy'
Dr. André Ricardo Viêirq

/

(

Francisco Edinaldo Moreira de Sousa

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3

b$

Diretoha Depaitambiito de Educação
Mana Célia Guarnieri Paiola


