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DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 234/2022 AO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SEGURO Nº 
045/2019 E ADITIVOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE COMODORO – MT E A EMPRESA 
GENTE SEGURADORA S/A, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 
 

 
Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, 
o Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa à Rua Espírito Santo nº 3169, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob 
o nº 01.367.853/0001-29, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Rogério 
Vilela Victor de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Goiás nº 77 N, centro, nesta 
cidade de Comodoro – MT, portador da Cédula de Identidade RG n.º 47.20.84 SSP/MT e inscrito no 
CPF sob nº 396.119.141-72, doravante denominado  CONTRATANTE e a empresa GENTE 
SEGURADORA S.A. inscrita no CNPJ sob n. 90.180.605/0001-02, situada na Rua Mal. Floriano 
Peixoto, nº 450, Bairro Centro Histórico, no Município de Porto Alegre/RS, Conjunta Positiva com 
Efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União nº. 
4711.BBCE.362D.7EDC de 01/09/2021 à 28/02/2022, através do seu representante legal Sr. Marcelo 
Wais, brasileiro, casado, segurador, inscrito no CPF/MF sob o nº. 632.005.380-15 e RG. Sob o nº. 
7009036166 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, nº 200/202, Torre A, 
Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre/RS, vencedora do certame doravante denominada 
CONTRATADA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 024/2019 ao Processo 
Administrativo n.º 035/2019, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes deste termo 
aditivo, conforme as Lei nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo tem por objeto o aditivo de acréscimo de valor, considerando a inclusão de 03 

(três) novos veículos no Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, que tem como 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
SEGUROS, PARA A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COMODORO, sendo acréscimo de 10.2894%, no valor de R$ 7.588,41 (sete mil e 
quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) no Contrato nº 045/2019, ficando 
ajustado o valor do contrato em R$ 81.337,50 (setenta e três mil e setecentos e quarenta e nove 
reais e nove centavos). 
 

1.2 Veículos inclusos: 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
2.1. O presente aditivo encontra embasamento legal no art 65 inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93 e no 
Contrato de Fornecimento de Seguro nº 045/2019. 
2.1.1. O aditivo de acréscimo de valor promovido por este Termo se deve ao seguinte fator: 
2.1.2. A Administração Municipal promoveu o acréscimo de valor visando à continuidade da prestação de 
serviços e a economicidade ao município, no qual se faz necessária tal acréscimo uma vez que os veículos 
citados neste termo aditivo necessita de seguro, pois caso ocorra algum sinistro o mesmo estará coberto 
pela seguradora, bem como que a empresa vem cumprindo integralmente com as clausulas contratuais e 
conseqüentemente presta um serviço de qualidade. Com isso, a Administração Municipal promoveu tal 
acréscimo de valor visando à inclusão de 03 (TRES) veículos novos que foram adquirido.  
2.1.3 Em especial, o inc. II do art. 57 trata da prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, “que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada há 60 meses”, no qual 
esta inclusão de veículos não extrapola este prazo, pois este aditivo findará em conformidade com o 
aditivo de nº Aditivo 071/2022 vigorando de 25/04/2022 à 25/04/2023. 
2.1.4 O acréscimo deste contrato corresponderá a aproximadamente 10.2894% sendo que a soma total de 
acréscimo somará um montante de 36,8257%, ultrapassado então o limite de 25%. Acontece que é 
extrema necessidade superar o limite de 25%, extrapola o limite permitido pela Lei 8.666/93, sendo a 
opção pelo acréscimo no valor do contrato já vigente, mostra-se, viável, por melhor atender ao interesse 
público e aos princípios balizadores das licitações, notadamente os da economicidade e da eficiência. 
Contudo com as justificativas apresentadas o aumento não ocasionara nenhum prejuízo futuro sendo se 
extrema urgência a aquisição de seguro ao automóvel, visto ainda que a aquisição do veículo é caso 
inesperável a este município, sendo que a realização de uma nova licitação acarretaria prejuízo na utilização 
do veículo e consequentemente no atendimento à população. 
2.1.5 Com o exposto, mostra mais que claro que o aditivo em questão não traz qualquer prejuízo a 
administração, ou qualquer benefício ao contrato, sendo que o acréscimo será para o bom andamento da 
administração pública e atendimento a comunidade. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE 
REAJUSTAMENTO 

 
3.1– O valor inicial do Contrato nº 045/2019 é de R$ 73.749,09 (setenta e três mil reais e setecentos e 
quarenta e nove reais e nove centavos). 
 
3.2– O valor deste aditivo é de R$ 7.588,41 (sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e um 
centavos) no qual o pagamento será efetuado em uma parcela. 
 

VEÍCULO SECRETARIA DADOS DO VEÍCULO 
MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4  EDUCAÇÃO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 – PLACA RRN9F72 

– ANO 2022/022 (DIESEL) 
MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4  EDUCAÇÃO MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 – PLACA RRN9F82 

– ANO 2022/2022 (DIESEL) 

M. BENZ 416 SPRINTER AM UTI SAÚDE M. BENZ 416 SPRINTER AM UTI – ANO 2021/2022 
(DIESEL)  



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Rua Espírito Santo, 199 E – Centro – Fone/Fax: (65)3283-2404 – CEP 78.310-000 
Comodoro-MT 

3.3 - O valor global do Contrato original fica ajustado para R$ 81.337,50 (oitenta e um mil e trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos). Valor este que resultou através das informações abaixo 
relacionadas. 
 
3.3 – Dados do Contrato: 
 

 Contrato 045/2019 no valor de R$ 57.098,00 (cinqüenta e sete mil e noventa e oito reais), vigorando de 
25/04/2019 à 25/04/2020. 

 Aditivo 066/2020 aditivo de prazo e valor de R$ 61.598,00 (sessenta e um mil quinhentos e noventa e 
oito reais), vigorando de 25/04/2020 à 25/04/2021. Sendo o acréscimo de R$ 4.500,00 referente à 
inclusão 02 (dois) veículos, que corresponde a 7, 882% do contrato original, ficando o valor do aditivo 
ajustado em R$ 61.598,00 (sessenta e um mil quinhentos e noventa e oito reais). Frontier s cd 4x4 2.3 tb 
diesel, marca: Nissan, chassi: 8anbd33b4kl015353 e Uno Attractive 1.0/porto at 1.0 fur, marca: Fiat, 
chassi: 9bd195a4zl0876255. 

 Aditivo 078/2021 aditivo de prazo e valor de R$ 61.598,00 (sessenta e um mil quinhentos e noventa e 
oito reais), vigorando de 25/04/2021 à 25/04/2022. 
Aditivo 120/2021 aditivo de supressão de valor dos Itens de nº 06, 07, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22 e 26 do 
contrato de Prestação de serviços nº 045/2019, faz-se necessária a supressão no valor de R$ 4.429,06 
(quatro mil quatrocentos e vinte e nove e seis centavos), perfazendo um total de 7.191 % do contrato, O 
valor do Contrato original passa a ser de R$ 57.168,94 (cinqüenta e sete mil cento e sessenta e oito reais e 
noventa e quatro centavos). 
Aditivo 136/2021 aditivo de valor de R$ 66.190,94 (sessenta e seis mil cento e noventa reais e noventa e 
quatro centavos) vigorando de 08/09/2021 à 25/04/2022, sendo a inclusão de 01 (um) Fiat Strada que 
será utilizada na Secretaria de Administração, 02 (duas) Fiat Strada que serão utilizadas na Secretaria de 
Obras e por fim 01 (um) Micro Ônibus e 01 (uma) Ambulância que serão utilizados na secretaria de 
Saúde. 
Aditivo 163/2021 aditivo de valor do Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, sendo o 
acréscimo no valor de R$ 2.830,45 (dois mil oitocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) 
correspondendo a um aumento de 4.276% no Contrato nº 045/2019, ficando ajustado o valor do 
contrato em R$ 69.021,39 (sessenta e nove mil e vinte e um real e trinta e nove centavos) vigorando de 
25/04/2021 à 25/04/2022. 
Aditivo 178/2021 aditivo de valor do Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, sendo o 
acréscimo no valor de R$ 2.313,18 (dois mil trezentos e treze reais e dezoito centavos) correspondendo a 
um aumento de 4.0512% no Contrato nº 045/2019, ficando ajustado o valor do contrato em R$ 
71.334,57 (setenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). vigorando de 
25/04/2021 à 25/04/2022. 
Aditivo 41/2022 aditivo de valor do Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, sendo o 
acréscimo no valor de R$ 571,56 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e seis reais) 
correspondendo a um aumento de 0,8018% no Contrato nº 045/2019, ficando ajustado o valor do 
contrato em R$ 71.906,13 (setenta e um mil novecentos e seis e reais e treze centavos) vigorando de 
25/04/2021 à 25/04/2022. 
Aditivo 70/2022 aditivo de valor do Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, sendo o 
acréscimo no valor de R$ 287,51 (Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) 
correspondendo a um aumento aproximado de 0,3998% no Contrato nº 045/2019, ficando ajustado o 
valor do contrato em R$ 72.193,67 (setenta e dois mil cento e noventa e três reais e sessenta e sete 
centavos). 
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Aditivo 71/2022 aditivo de Prazo e valor do Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, sendo 
que a prorrogação vigorará de 25/04/2022 à 25/04/2023, sendo o valor de R$ 72.769,09 (setenta e dois 
mil e setecentos e sessenta e nove mil e nove centavos). 
Aditivo 211/2022 de acréscimo de valor, considerando a inclusão de 05 (CINCO) novos veículos no 
Contrato de Fornecimento de Seguros nº. 045/2019, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SEGUROS, PARA A FROTA OFICIAL 
DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO, sendo o acréscimo no valor de 
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) correspondendo a um aumento aproximado de 1.3467% no 
Contrato nº 045/2019, ficando ajustado o valor do contrato em R$ 73.749,09 (setenta e três mil e 
setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos) 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
4.1- As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta de recursos próprios consignados no 
Orçamento Anual do Município destinados ao Município na seguinte dotação orçamentária: 

 
Órgão - 03 – Secretaria Municipal de Administração 
Unidade - 04 – Departamento de Administração 
Proj. Ativ. 2.102 – Manutenção e Encargos com o Depto de Administração 
Elem. Desp. – 3.3.90.39.00.00.00. 2500 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (193) 
Valor de R$ 7.588,41 (sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. As demais Cláusulas do Contrato Originário permanecem inalteradas. 
 
5.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Comodoro – MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura 
surgirem em função da execução do presente termo. 
 
Comodoro-MT, 21 de Novembro de 2022. 
 

 
    ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
MARCELO WAIS 

REPRESENTANTE LEGAL 
GENTE SEGURADORA S.A 

CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS:  
Nome: Aryadne Guilherme da Silva  
RG nº: 43.426.424-6 SSP/SP 
CPF nº: 364.391.168-86 
Assinatura: .................................................. 

 
Nome: Vanderson da Silva Santos 
RG nº: 2533642-8 SSP/MT 
CPF nº: 052.138.491-56 
Assinatura: ............................................. 
 
 
 
 
 
 


