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                        CONTRATO N.º 058/2022 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
SEGURADORA PARA REALIZAR AS APÓLICES DE SEGURO DOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 

 
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato 
Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um O MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob n.º 03.239.076/0001-62, com sede na Avenida Porto Alegre, 
2.525, Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu 
Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, 
casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 
607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, residente e domiciliado 
nesta cidade de Sorriso – MT, no exercício de seu mandato, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado AMERICAN 
LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, inscrita no CNPJ sob o n.º 
67.865.360/0001-27, com sede na Avenida Angélica, n° 2626, térreo, Bairro 
Consolação, cep: 01.228-200, na cidade de São Paulo - SP, (11) 3017-0022, 
e-mail: benedito.tamashiro@alseg.com.br, neste ato representado pelo Sr. 
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, portador do RG sob n.º5.179.082-8 

SSP/SP e CPF sob n.º 538.818.188-04, doravante denominado 
“CONTRATADO”, celebrar o presente contrato nos termos da DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto da presente a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA 

PARA REALIZAR AS APÓLICES DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS 
DESTA PREFEITURA”. 

1.2. Os produtos deverão ser fornecidos, conforme especificações constantes do TERMO 
DE REFERÊNCIA em anexo ao presente edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Os itens registrados serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município, nos 
termos do art. 6º e c/c art. 15 da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. Os preços a serem pagos a CONTRATADA são os aqui registrados, conforme 
especificações dos itens abaixo: 

CÓDIGO CÓD. TCE DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QTD. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

850049 
0001849

6 

SERVICO DE SEGURO - APOLICE DE SEGURO 
PARA VEICULO, MODELO: MICRO-ONIBUS 

ESCOLAR 
ANO 1 R$3.800,08 R$3.800,08 

850050 
279092-

0 
SERVICO DE SEGURO - DO TIPO TOTAL PARA 

FROTA DE VEICULOS. 
ANO 2 R$3.932,81 R$7.865,62 

VALOR TOTAL R$11.665,70 

 
3.1.1 O valor global do presente contrato é de R$11.665,70 (onze mil, seiscentos e sessenta 
e cinco reais e setenta centavos). 
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3.2. Os pagamentos serão efetuados nos prazos estabelecidos no Decreto Municipal, e 
após o recebimento das Notas Fiscais já devidamente atestadas pelo servidor responsável 
pela fiscalização. 
3.3. Apresentada a Nota Fiscal caberá ao fiscal do contrato atestar a regular disponibilização 
dos materiais encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, 
aprovado pela fiscalização. 
3.4. A empresa vencedora deverá comprovar a sua regularidade fiscal, anexando 
juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda, Federal, 
Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua 
competência. 
3.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
3.6. As Notas Fiscais para pagamento deverão conter obrigatoriamente a assinatura dos 
fiscais responsáveis de cada Secretaria, antes de serem encaminhados para o 
departamento de finanças. 
3.7. As empresas deverão encaminhar as Notas Fiscais ao Setor Administrativo de cada 
Secretaria, para que os fiscais efetuem a conferência juntamente com a Autorização de 
Fornecimento. 
3.8. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
3.10. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.11. O CNPJ da detentora do contrato constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada no procedimento licitatório, devendo constar ainda o número 
do pregão que lhe deu origem. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
4.1. São direitos e responsabilidades do CONTRATADO os seguintes: 
a) Executar o objeto licitado, conforme solicitação da Administração Municipal, conforme 
regras do Termo de Referência e o Orçamento de Seguro nº 08757/2; n° 08758/2 e n° 
08759/2; 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao caso e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade da contratada, toda a supervisão, direção e 
recursos humanos para a execução completa e eficiente dos serviços. 
d) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela 
contratante, atendendo prontamente as observações e exigência que lhes forem solicitadas. 
e) Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser executados, 
obrigatoriamente em concessionária autorizada ou empresa credenciada indicada pela 
Seguradora, desde que tenha a aprovação e autorização da Contratante, observando que a 
reposição de peças será procedida utilizando peças originais. 
f) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto à 
execução dos serviços contratados; 
g) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da 
assinatura do contrato; 
h) Enviar de imediato o corretor responsável, em casos de sinistro, para que seja 
providenciada a documentação legal necessária à prestação dos serviços, incluindo 
assistência a terceiros; 
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i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução 

dos serviços contratados; 

j) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos, vistorias, 

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 

classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados 

ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados; 

k) Vistoriar, IN LOCO, as condições dos veículos para ter conhecimento do estado e 

situação dos veículos, antecipadamente a realização do contrato; 

l) A empresa Contratada deverá fornecer todo o suporte necessário e suficiente para a 

dinamização, atendimento e concretização dos vários feitos e etapas do seguro; 

m) A vistoria porventura feita nos veículos correrá por conta da seguradora. 

n) O prazo de execução dos serviços em caso de ocorrência de sinistro ou acidente é de no 

máximo 30 (trinta) dias; 

o) No caso da entrega do veículo, constar algum tipo de defeito tanto no casco, pintura ou 

qualquer outro defeito, a empresa contratada terá o prazo de 02 (dois) dias, para corrigir o 

defeito; 

p) A seguradora deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contados da data de assinatura do contrato. 

4.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição do CONTRATADO todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução do objeto contratado; 
b) Comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, objetivando a 
imediata reparação; 
c) Comunicar a Contratada a ocorrência de quaisquer sinistros, durante a vigência do 
Contrato a ser firmado; 
d) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações do CONTRATADO. Notificando o mesmo, por escrito e com antecedência, sobre 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
f) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, 
inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do 
contrato; 
g) Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato, 
conforme regras previamente estabelecidas e aceitas pelas partes; 
h) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, CONDIÇÕES E DOS PRAZOS  
5.1.  O CONTRATADO deverá disponibilizar os serviços nos termos descritos no Apólice de 
Seguro nº 08757/2; n° 08758/2 e n° 08759/2. 
5.2. O contrato firmado por força do presente procedimento terá a sua validade de 12 (doze) 

meses a partir da data da sua assinatura, ou seja, do dia 07/03/2022 à 06/03/2023.  
5.2. O presente contrato fluirá conforme regras pertinentes ao serviço prestado e seguindo 
as regras da Apólice de Seguro firmado entre as partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 

previstos em Orçamento Municipal, conforme Parecer Contábil nº40/2022, emitido pelo 

Departamento de Contabilidade. 



 
 

Av. Porto Alegre, n°2525, Centro – Sorriso/MT – CEP: 78890-000 | Tel.: (66) 3545-4700 

ÓRGÃO DOTAÇÃO PROJ/ATIVIDADE 
ELEMENTO 
DESPESA 

COD 
RED 

VALOR  
2022 

SEC. ESPORTES 13.001.27.812.0002.2084 
MANUT DA SEC DE 

ESPORTES 
339039 658 R$ 11.665,70 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  
8.1 A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada 
na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas 
no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
8.2. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas 

penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02. 

8.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o 

limite de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 

8.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por 
cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 

8.5. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos. 

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública por 02 anos. 

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

por 02 anos. 

f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública por 02 anos. 

i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 

02 anos. 

j) Declaração de Inidoneidade. 

8.4 De qualquer sanção imposta, ao CONTRATADO poderá, no prazo máximo de cinco 
dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 
8.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

9.1 O presente contrato poderá ser cancelado pelo Município, nos casos previstos no art. 
77 da Lei n. 8.666/93, ou de comum acordo, sem ônus, o que deverá ser feito mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela “PROMITENTE 
CONTRATADA”. 

9.2. O presente contrato poderá ser cancelado, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor de 
contrato quando: 

9.2.1. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
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9.2.2. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 
9.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 
e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
9.2.5. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados 
pela Administração. 

9.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração do presente contrato.  
9.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
9.5. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências deste contrato, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a 
XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO 
10.1. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública em 
cancelar o presente contrato, em caso de inexecução total ou parcial, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da 
Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO  
11.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas na 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, bem como os documentos a ele referentes, além 
da proposta apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
12.1. O presente contrato obedece aos termos da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022, 
bem como da Proposta de Preço apresentada pela Promitente CONTRATADA e ao que 
determina a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto 
Municipal nº 176/2006, e o Decreto Municipal nº 044/2013, bem como suas alterações 
posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
13.1. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA DO CONTRATO 
14.1. O Município promoverá a publicação resumida do presente contrato na imprensa 
oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, conforme dispõe o art. 61 da Lei Nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
15.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas desde que 
ocorra motivo relevante e devidamente justificado pelo Poder Público. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO  
16.1.  Atuarão como fiscais do Contrato da presente aquisição/contratação os servidores. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: 

TITULAR: SR. ANTÔNIO SANTIAGO. 
SUBSTITUTO: SR. JULIO CESAR MOURA. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
17.1. A Aquisição dos itens objeto do presente contrato serão autorizadas, em cada caso, 
pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de 
Compras do Município, os quantitativos dos itens. 

17.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está 
delegar a competência para tanto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para 
dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
por si e seus sucessores legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas para 
todos os fins de direito também subscrito por 02 (duas) testemunhas 

Sorriso – MT, 07 de Março de 2022. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SORRISO MT 
ARI GENÉZIO LAFIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES 

CONTRATADO 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________________            __________________________________ 

NOME: ROB EDSON L. DA SILVA               NOME: ARIOSVALDO DO N. JUNIOR 

CPF: 653.136.902-72                             CPF: 053.515.341-42 
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