
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2022 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 006/2022 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- SETOR SOLICITANTE: 

Administração/Supervisão de Serviço. 

2 - OBJETO  

Contratação de empresa especializada em seguro total para o veículo Doblo do 
CISCEL. 
 
3 – DETALHAMENTO DO OBJETO  

Oferecer todo suporte para segurar o veículo Doblo pertecente ao CISCEL com 
garantia de reembolso de prejuízos materiais e corporais de passageiros/condutores 
e indenização para os colaboradores e condutores transportados no veículo, caso 
sofram lesões corporais ou morte, decorrentes de acidente de trânsito, com as 
seguintes coberturas por veículo: 
 
RCF (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos) ou simplesmente, Cobertura 
para terceiros que cobre danos materiais, danos corporais e danos morais; APP 
(Acidentes pessoais por passageiro) – Morte por passageiro; APP (Acidentes 
pessoais por passageiro) – Invalidez permanente por passageiro; Kit Gás; Aparelho 
de Som; Aparelho de som com DVD; Kit auto falantes e similares; Vidros; Assistência 
24h; Reboque; Carro Reserva; Capotagem e Derrapagem; Queda de objeto externo 
no veículo; Ato danoso praticado por terceiros e Abalroamento. 

 DETALHAMENTO VEÍCULO HGL 7796 DOBLO:  

 
4 – JUSTIFICATIVA  

A solicitação de contratação de companhia seguradora justifica-se pela necessidade 
de assegurar a proteção patrimonial do veículo Doblo de propriedade do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL, proporcionando uma maior 
segurança aos servidores e usuários, uma vez que este circula em rodovias e vias de 
tráfego intenso, estando, desta forma, sujeito à ocorrência de sinistros, que podem 
também originar indenizações por danos pessoais e materiais aos servidores que 
prestam serviço à instituição. 
 

Tipo 
Veículo 

Marca Modelo 
Ano 

Fabrica
ção 

Ano 
modelo 

Placa Chassi Combustível 

AUTO
MÓVEL FIAT 

DOBLO 
1.8 2009 2010 

HGL 
7796 9BD119205A1064201 Gasolina 



 

 

 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA 

a) Os valores constantes nas cotações em anexo foram elaborados pesquisa de 
preços junto a prestadores de serviços da região. 
 
b) O valor do preço médio é de R$ 1.691,28 (mil seiscentos e noventa e um reais e 
vinte e oito centavos), conforme planilha abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD Preço médio  

01 

Seguro total para: 
Automóvel/Doblo 1.8;  
Fiat; Tipo/Modelo: Ano 
Fabricação/Modelo:2009/2010;Gasolina 

Serviço 01 R$ 1.691,28 

 

6- FUNDAMENTO LEGAL   

O objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal disposto no artigo 75, inciso II, 
da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores. 
 

7 - DOS PREÇOS PRATICADOS 

Informamos que foi realizado pesquisa de preços para comprovação de preço de 
mercado. Os preços sugeridos pelos fornecedores estão anexados ao processo. 
 
8- VIGÊNCIA / PRAZO PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS 

8.1 O seguro vigorará por 12 (doze) meses a partir das 24 horas da data efetivação 
da contratação e para a execução dos serviços do objeto da presente solicitação, o 
prazo máximo será de até 2 dias úteis a partir do recebimento da ordem de serviço. 

8.2 No decorrer da vigência do contrato seguro, o bem segurado poderá ser 
substituído, sendo, atualizado o valor do prêmio a ser pago pelo contratante. 

9- PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

9.1. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratação, conforme o 
Artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, terá como responsáveis:  

9.1.1. FISCAL DO CONTRATO: Supervisão de Serviço/Administração. 

9.2. Na ausência dos servidor que ocupam o cargo acima, os responsável tanto pela 
gestão quanto pela fiscalização será o servidor que estiver atuando em substituição 
ao referido cargo.  

9.3. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado: 



 

 

9.3.1Exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle 
das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão 
sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o 
prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da 
renovação/prorrogação, bem como estudar a 3 viabilidade de realização de 
reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, 
etc.  

9.3.2. Exercer a verificação concreta do objeto, devendo verificar a qualidade e 
procedência da prestação do objeto respectivo, atestar documentos fiscais, exercer o 
relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, etc.  

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Emitir documento que contenha os dados do seguro e o bem segurado, 
coberturas, valores contratados (importância segurada), franquias, vigência do 
seguro, condições gerais e particulares que identifiquem o risco, assim como 
modificações que produzam durante a vigência do seguro, alteradas através do 
endosso; 

10.2 . Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas aos veículos cobertos pelo seguro 
em todo o Território Nacional. 

10.2.1. Emitir a apólice de seguro, contendo as normas estabelecidas pela SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da assinatura do contrato. 

10.2.2. Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas do recebimento da comunicação oficial da Contratante. 

10.2.3. Executar fielmente a prestação do serviço nas especificações apresentadas, 
com as exigências constantes do Projeto Básico; 

10.2.4. Cumprir todas as orientações do Contratante para o fiel desempenho do 
serviço.  

10.2.5. Comunicar o Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada 
durante o serviço;  

10.2.6. Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à sua ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas;  

10.2.7. Comunicar ao Contratante, com antecedência, os motivos que eventualmente 
impossibilitem prestação dos serviços no prazo estipulado;  

10.2.8.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas;  

11 – OBRIGAÇÕES DO CISCEL 

11.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste Projeto Básico;  



 

 

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação do serviço, por Representante 
da Administração, comprovando a prestação do serviço de forma correta;  

11.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;  

11.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.  

 

12 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias: 

Unidade Orçamentaria   01.001.10.122.1001.2007 - Manutenção Atividades 
Custeadas Com Rateio - Escritório  
Elemento da Despesa 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica Fonte de Recursos    
Fonte: 100 -  Ficha: 16 
 
13 - HABILITAÇÃO  
 

Deverá o licitante interessado anexar (em arquivo PDF) os seguintes documentos 

mínimos:  

a) Contrato Social atualizado (ou documento equivalente);  
b) Doc. De Identificação com foto do responsável legal. 
b) CND Federal;  
c) CND Estadual;  
d) CND Municipal da sede do Licitante;  
e) Certidão negativa FGTS;  
f) CNDT. 
 

Itabira, 18 de março de 2021. 

 

 

Meirilaine P. Rosa 
Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2022 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 006/2022 

 
ANEXO I 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº 

 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI o Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro 
Leste - CISCEL, com sede à Avenida Duque de Caxias, 850, Bairro Esplanada da 
Estação, em Itabira- MG, inscrito no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
neste ato representado pelo Presidente Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e outro lado a empresa .............................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº. ............................................................., com sede na 
Av. .........................................................., n°. ..... Bairro ........................................., 
representada pela Srª ......................................................, portadora do CPF 
nº ................................................, denominada simplesmente CONTRATADA, têm 
entre si certo e ajustado a contratação de prestação do(s) serviço(s), cujo(s) objeto(s) 
encontra(m)-se mencionado(s) na Cláusula Primeira, tudo nos termos do Processo 
Licitatório nº 033/2022 - Dispensa Eletrônica nº 006/2022, regendo-se pelo disposto 
na Lei nº. 14.133/21 e pelas cláusulas e condições adiante enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada 
em seguro total para o veículo Doblo do CISCEL. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

O presente Contrato tem origem no Processo Administrativo nº 033/2022, Dispensa 
Eletrônica nº 006/2022, é fundamentado no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. 

Aprovo o Projeto Básico 
 

_________________________ 
Nélia Maria Tonelle Carvalho 

Secretaria Executiva 
 

Data: _____/_____/2020. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1- O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de 

R$ ....................................... (..................................................................).  

3.2 - Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria deste Consórcio, na conta da 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) após a prestação dos serviços e emissão de nota 

fiscal.  

3.3 - A CONTRATADA encaminhará ao CISCEL até 02 (dois) dias após solicitação do 

Consórcio via email, os seguintes documentos: Nota Fiscal e as respectivas certidões: 

prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS; prova de regularidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.  

3.4 - Estarão incluídas no preço todas as despesas diretas e indiretas, tais como 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outras 

necessárias a plena execução deste contrato. 

3.5 - O prazo de liquidação e pagamento das verbas indenizatórias, referentes a 
sinistros, será de até 30 (trinta) dias, a contar da entrega dos documentos exigidos 
pela CONTRATADA, os quais deverão estar expressamente discriminados nas 
apólices ou documento a esta vinculada. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1 A presente contratação inicia em ...../..../2022 e vigerá por 12(doze) meses, 

podendo ser prorrogado com base no art. 107, da Lei 14.133/21. 

4.2 No decorrer da vigência do contrato seguro, o bem segurado poderá ser 
substituído, sendo, atualizado o valor do prêmio a ser pago pelo contratante. 

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ ENTREGA DOS 
PRODUTOS  
 
5.1 - São condições de execução deste Instrumento:  
 
5.1.1 - O objeto deste Instrumento será executado dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. 
5.1.2 - O Setor de Compras do CISCEL solicitará o fornecimento do objeto, por meio 
de ordem de fornecimento, que serão enviadas conforme a demanda do CISCEL.  
5.1.3 - O recebimento e a conferência serão feitos pelo setor responsável pela 
requisição, a qual atestará a entrega do objeto/serviço nas condições exigidas do TR, 
constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à 
FORNECEDORA. 5.1.4 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com 
a atestação referida no item anterior.  
5.1.5 - O CISCEL reserva para si o direito de não receber o objeto com atraso ou 
desacordo com as especificações e condições constantes neste Instrumento e no 
termo de referência, podendo aplicar as sanções cabíveis. 



 

 

5.1.6 - Emitir documento que contenha os dados do seguro e o bem segurado, 
coberturas, valores contratados (importância segurada), franquias, vigência do 
seguro, condições gerais e particulares que identifiquem o risco, assim como 
modificações que produzam durante a vigência do seguro, alteradas através do 
endosso; 

5.1.7 - Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas aos veículos cobertos pelo seguro 
em todo o Território Nacional. 

5.1.8 - Emitir a apólice de seguro, contendo as normas estabelecidas pela SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da assinatura do contrato. 

5.1.9 -  Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas do recebimento da comunicação oficial da Contratante. 

5.1.10 - Executar fielmente a prestação do serviço nas especificações apresentadas, 
com as exigências constantes do Termo de Referência; 

5.1.11 - Cumprir todas as orientações do Contratante para o fiel desempenho do 
serviço.  

5.1.12-  Comunicar o Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 
observada durante o serviço;  

5.1.13- Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à sua ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas;  

5.1.14- Comunicar ao Contratante, com antecedência, os motivos que eventualmente 
impossibilitem prestação dos serviços no prazo estipulado;  

5.1.15- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias: 

Unidade Orçamentaria   01.001.10.122.1001.2007 - Manutenção Atividades 
Custeadas Com Rateio - Escritório  
Elemento da Despesa 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica Fonte de Recursos    
Fonte: 100 -  Ficha: 16 

 
 
 
CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 
7.1 - A FORNECEDORA obriga-se a: 



 

 

 
7.1.1 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no preâmbulo do presente Instrumento, bem como as suas 
cláusulas, preservando o CISCEL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
responsabilidade da FORNECEDORA;  
7.1.2 - Manter, durante toda a vigência deste Instrumento, em compatibilidade com as 
obrigações Licitar Digital :: Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL 
- Unidade Única Página 3 de 4 assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, devendo comunicar ao CISCEL, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade desta contratação, bem como 
substituir os documentos com prazo de validade expirado;  
7.1.3 - Fornecer, números telefônicos, número de Pager ou outros meios igualmente 
eficazes, para contato do CISCEL com o Preposto, ainda que fora do horário normal 
de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional;  
7.1.4 - Entregar o objeto do presente Instrumento dentro das condições estabelecidas 
e respeitando os prazos fixados;  
7.1.5 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste 
Instrumento, durante toda a sua vigência, a pedido do CISCEL;  
7.1.6 - Cumprir os prazos previstos neste Instrumento e outros que venham a ser 
fixados pelo CISCEL;  
7.1.7 - Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo, imediatamente, 
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se 
adequarem às especificações constantes deste Instrumento, sob pena de aplicação 
das sanções cabíveis;  
7.1.8 - Executar o presente Instrumento responsabilizando-se pela perfeição técnica 
do objeto entregue. 
  
7.2 - O CISCEL obriga-se a:  
7.2.1 - Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da 
FORNECEDORA ao local de entrega do objeto;  
7.2.2 - Emitir, por meio do Setor de Compras do CISCEL, a Ordem de Fornecimento; 
7.2.3 - Rejeitar todo e qualquer SERVIÇO de má qualidade e em desconformidade 
com as especificações deste Instrumento;  
7.2.4 - Atestar a execução do objeto deste Instrumento no documento fiscal 
correspondente;  
7.2.5 - Efetuar os pagamentos devidos à FORNECEDORA nas condições 
estabelecidas;  
7.2.6 - Fiscalizar a execução desse Instrumento, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da FORNECEDORA pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas. 
 

CLÁUSULA OITAVA -  DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE, a seu critério, 
garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções, 



 

 

respeitando-se também o disposto no artigo 156 e seguintes da Lei Federal nº 
14.133/21. 

CLÁUSULA NONA - DISSOLUÇÃO 

O contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, 
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratação, conforme o 
Artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, terá como responsáveis:  

10.1.1. FISCAL DO CONTRATO: Supervisão de Serviço/Administração. 

10.2. Na ausência dos servidor que ocupam o cargo acima, os responsável tanto pela 
gestão quanto pela fiscalização será o servidor que estiver atuando em substituição 
ao referido cargo.  

9.3. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado: 

9.3.1Exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle 
das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão 
sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o 
prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da 
renovação/prorrogação, bem como estudar a 3 viabilidade de realização de 
reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, 
etc.  

10.3.2. Exercer a verificação concreta do objeto, devendo verificar a qualidade e 
procedência da prestação do objeto respectivo, atestar documentos fiscais, exercer o 
relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, etc.  

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORMA DE EXECUÇÃO 

11.1. A FORNECEDORA obriga-se a: 

11.1.1. O CISCEL poderá, conforme a necessidade ampliar ou reduzir 
quantitativamente o objeto   deste contrato de acordo com o número máximo de 
segurados/mês, respeitada a limitação prevista em Lei, hipótese em que se fará o 
reajustamento de preço correspondente e proporcional, desde que mantidas as 
condições originais. 
 
11.1.2. As apólices serão emitidas, não gerando custo para o CONTRATANTE, e 
deverá ser entregue pela CONTRATADA em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da NAF (Nota de Autorização de Fornecimento), devidamente datada e assinada pelo 



 

 

Chefe do Departamento de Suprimentos, e encaminhada via e-mail, devendo constar 
da mesma, o quantitativo e descrição conforme proposta da CONTRATADA. 
 
11.1.3. As Apólices e a Nota Fiscal/Fatura deverão ser entregues no local constante 
da AF (Autorização de Fornecimento), sede do CISCEL na Av. Duque de Caxias nº 
850. Bairro: Esplanada da Estação 35900-236, no setor de supervisão de 
serviço/Administração 
 
11.1.4. A CONTRATADA deverá fornecer manual ou documento equivalente 
contendo informações relativas ao funcionamento do seguro para o veículo, objeto 
deste contrato. 
 
11.1.6. Em caso de cancelamento do seguro, a CONTRATADA deverá devolver ao 
CONTRATANTE o valor do prêmio proporcionalmente ao restante da vigência do 
seguro, na forma estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
11.1.7. Na ocorrência de qualquer sinistro, a CONTRATADA será acionada para 
tomar as providências necessárias ao cumprimento das obrigações por ela assumidas, 
sem qualquer       ônus para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 
 
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de ITABIRA-MG, para a 
composição de qualquer lide resultante deste Contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, por estarem assim, acordados e contratados, assinam o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas signatárias. 
 
 

Itabira,  ...... de abril de 2022 

 

 

Nélia Maria Tonelli Carvalho 

Secretária Executiva 

CONTRATANTE 

 

Razão Social Fornecedor 



 

 

Nome Representante Fornecedor - CPF Representante Fornecedor 

 

  

Testemunhas: 

Nome:________________________________________________ 
 
CPF nº._______________________________________________ 
 
Nome:________________________________________________ 
 
CPF nº._______________________________________________ 
 


