
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2017

Ref: Procedimento Administrativo nº. 006/2017.

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ATÍLIO
VIVÁCQUA E A BANESTES SEGUROS
S/A.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  sediada  à  Praça  Colotário  Coelho  Gomes  de
Magalhães,  s/nº,  CEP.  29.490-000,  Centro,  Atílio  Vivacqua  –  ES,  inscrita  no  CNPJ:
01.637.153/0001-07, por seu representante legal, o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Paulo
Caldeira Burock Junior, doravante, denominada CONTRATANTE, e a empresa BANESTES
SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ nº. 27.053.230/0001-75, com sede na Av. Princesa Isabel, nº.
574, Ed. Palas Center Bloco A, 8º e 9º andar, Centro, CEP. 29.010-360, Vitória - ES, doravante
denominado,  CONTRATADA,  tendo  ajustadas  entre  si  o  presente  contrato,  resolvem
reduzi-lo às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  -  Aquisição  de  Seguro  Automotivo  de  COBERTURA  TOTAL/COMPREENSIVA
(colisão,  incêndio  e  roubo),  cobertura  a  terceiros  –  danos  materiais  e  danos  pessoais,
acidentes  pessoais  por  passageiros,  franquia  obrigatória  normal,  franquia  para  vidros,
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retrovisores, faróis e lanternas, para o veículo da Câmara – Logan Sedan Expression 1.6, Hi-
flex, Ano fab. 2015, Ano Mod. 2016, Placa: OYK4243, Chassi: 93Y4SRD64GJ151458. Com as
seguintes definições:

1.1.1 – Prestar assistência 24 horas através de Discagem Direta Gratuita,  que deverá estar
disponível  durante  24  horas  por  dia,  365  dias  por  ano,  com cobertura  no  país  todo  de
remoção  de  veículos,  compreendendo  serviços  de  reboque,  guincho  ou  outro  tipo  de
remoção e para passageiros em um raio maior de 50 km (quilômetros) de distância da sede
da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua.

1.1.2 – Cobertura a eventuais prejuízos causados por eventos estabelecidos como parâmetro
da  cobertura,  bem  como,  garantir  a  Contratante  Segurada  100%  (cem  por  cento)  de
indenização ou reembolso de indenizações que for obrigada a pagar, por danos involuntários
pessoais e/ou materiais, causados em seu próprio veículo, a terceiros transportados, terceiros
não transportados, bem como demais situações causadas pelo veículo segurado, decorrentes
de risco aberto.

1.1.3 – Os limites de coberturas serão cotados levando em consideração os seguintes valores:

I – Responsabilidade Civil Facultativa – RCF
a) Danos Materiais – R$ 100.000,00;
b) Danos Corporais – R$ 100.000,00;
c) Danos Morais – R$ 25.000,00.

II – Acidente por passageiro – APP
a) Morte – R$ 50.000,00 (R$ 10.000,00 por cada passageiro);
b) Invalidez – R$ 50.000,00 (R$ 10.000,00 por cada passageiro).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

2.1 - A Contratada que não satisfazer o compromisso assumido, ficará sujeito, de acordo com
falta,  as  penalidades  previstas no artigo 87 da Lei  8.666/93 e suas alterações,  cabendo ao
Licitando faltante a apresentação de recursos previstos nessa Lei.

2.2 - O atraso injustificado na entrega do bem sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de
0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, para cada dia de atraso, observado o
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prazo  máximo  de  05  (cinco)  úteis,  faculdade  à  Administração  a  rescisão  unilateral  do
contrato e a aplicação de outras sanções. 

2.3 – A multa de que trata o item anterior, não impedirá a rescisão unilateral do contrato e a
aplicação de outras sanções. 

2.4 – Pelo descumprimento, total ou parcial do contrato, ultrapassado o prazo estabelecido no
item 5.2,  a  Administração  poderá  aplicar  à  contratada  as  seguintes  sanções,  isoladas  ou
acumulativamente:
a) Advertência;
b) Multa meramente moratória, como previsto no item 5.2 – atraso no iniciar do contrato
– reto multa penalidade de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela
rescisão do contrato sem iniciá-lo; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
da punição.

2.5  –  As  sanções  estabelecidas  nas  letras  “a”  e  “c”  do  item 14.4,  poderão  ser  aplicadas
juntamente com a letra “b”, facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias
úteis. 

2.6  –  A  sanção  estabelecida  na  letra  “d”  do  item  14.4  é  de  competência  exclusiva  da
Autoridade máxima da entidade, podendo ser aplicada juntamente com a letra “b”, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista. 

2.7 – As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
decisão  administrativa  que  as  tenha  aplicada,  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  cobrado
judicialmente. 

2.8 – Os valores das multas serão expressos em reais e atualizados pelo índice legal adotado
pelo MUNICÍPIO DE ATÌLIO VIVACQUA – ES na data de sua publicação. 

2.9  –  As  penalidades  previstas  neste  Edital  poderão  deixar  de  ser  aplicadas,  total  ou
parcialmente, a critério das autoridades máxima da entidade (PRESIDENTE DA CMAV), se
entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1  -  Além  das  responsabilidades  resultantes  da  Lei  nº.  8.666/93  e  suas  alterações  e  as
discriminadas no respectivo contrato, a contratada deverá obedecer às seguintes disposições:
3.2 – Cumprir todas as cláusulas do Seguro que segue em anexo a este Contrato (ANEXO I);
3.3 - Manter todas as certidões necessárias para habilitação do Contrato;

3.4 - Ainda Constituem obrigações da CONTRATADA:

3.4.1 - Executar o presente contrato nos termos aqui ajustados e prestar todos os serviços
descritos na Apólice de Seguro; 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1  -  Prestar  à  Contratada  toda  e  qualquer  informação  por  esta  solicitada,  necessária  à
perfeita execução do contrato.
4.2 - Realizar pagamento à Contratada de acordo com a proposta apresentada e constante na
minuta ou contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será realizado após a assinatura do contrato e da entrega dos documentos
de regularidade fiscal exigidos para a habilitação. 

5.1.1 – Devendo o citado pagamento observar a certidão do gestor (a) e fiscal do presente
contrato.

5.2 – O presente pagamento só se efetivará, de fato, com a homologação da Presidência desta
Câmara à certificação do gestor deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1 – Não se aplica.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  contrato  correrão  à  do  elemento
orçamentário  nº. 33903900000, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Manutenção
das atividades do Poder Legislativo Projeto/Atividade nº. 010000000001.0103100022.001.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 

8.1  –  O  pagamento  será  efetuado  conforme  o  preço  constante  da  proposta  declarada
vencedora, seja, R$ 4.088,39 (Quatro mil e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), pelo
objeto do contrato, conforme estabelecido no item 1 deste instrumento;

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas
neste instrumento;

9.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no fornecimento da prestação dos serviços;
V  -  a  paralisação  da  prestação  dos  serviços  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à
Administração;
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII  -  o  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67
da Lei nº 8.666/93;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
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XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo
da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
XII  -  razões  de  interesse  público  de  alta  relevância  e  amplo conhecimento,  justificadas  e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII  -  a  ocorrência  de  casos  fortuitos  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XIV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.3  -  A  decisão  da  autoridade  competente,  relativa  à  rescisão  do  contrato,  deverá  ser
precedida de justificativa fundada assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.4 - A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I à XIII do item 10.2;
II  -  amigável,  por acordo entre as  partes e reduzida a termo no processo da contratação
direta, desde que haja conveniência para a administração;
III - judicial, nos termos da legislação;
Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada do Conselheiro Presidente deste Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DO CONTRATO

11.1 - O prazo de vigência deste Contrato é de 12 meses corridos, contados a partir do dia de
sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidores previamente designados
pela  CONTRATANTE,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  que  deverá  atestar  a
realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos
62 e 63 da Lei nº 4.320/64;
11.2 - A atestação de conformidade do objeto recebido definitivamente caberá ao titular do
setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim;
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11.3 – Fica designada, através da Portaria nº. 021/2017 a servidora Jéssica Rios Ferreira para
ser gestora e fiscal do presente contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1  –  À  CONTRATADA é  vedada  prestar  informações  a  terceiros  sobre  a  natureza  ou
andamento dos trabalhos objeto desde Contrato, divulgá-los através da imprensa escrita ou
falada  ou  por  meio  de  qualquer  divulgação  pública,  salvo  por  autorização  expressa  da
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro da cidade de Atílio Vivácqua - ES, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor, após lido e achado conforme.

Atílio Vivácqua - ES, 16 de março de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA – ES
CNPJ sob o nº. 01.637.153/0001-07

Paulo Caldeira Burock Junior – Presidente da CMAV

BANESTES SEGUROS S/A 
CNPJ nº. 27.053.230/0001-75

Gerente Geral
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Testemunha: Testemunha:
  ________________________________. _________________________________. 
CPF/MF: _________________________. CPF/MF: _________________________.
RG nº: ___________________________. RG nº: ______________________________.
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