
CONTRATO N° 54/2016. 
 

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA COBERTURA NA 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAI E/OU CORPORAIS CAUSADOS 

A TERCEIROS. 

 

 

  Pelo presente instrumento particular as partes, de 

um lado o Município de Engenho Velho, Estado do Rio Grande do Sul, ente 

jurídico de direito interno, com sede na Rua Antônio Trombetta, 35, nesta 

cidade de Engenho Velho, RS, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 94. 704. 

129/0001-24, doravante denominado simplesmente de “CONTRATANTE”, 

neste ato representado por seu agente político, VALDECIR LUIZ ESTEVAN, 

brasileiro, casado, Prefeito Municipal, residente e domiciliado nesta cidade, e de 

outro lado como “CONTRATADA” ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ – 

14.525.684/0001-50. ENDEREÇO: R. VISCONDE DE INHAUMA, Nº 83, CEP: 10.091-007 
RIO DE JANEIRO – RJ, neste ato representado pela Corretora Ana Terra Corretora de 
Seguros LTDA, CNPJ: 04.209.260/0001-22 susep: 100421197, estabelecida na Rua Arminio 

da Silva nº 1391, sala 03, Sarandi – RS, através de seu Sócio Proprietário Gieri Adriane 

dias do Amaral, CPF 443.364.700-4, residente e domiciliado na Rua Franklin 

Siliprandi nº 310, Constantina – RS, tem entre si justos e contratados o presente, 

conforme cláusulas e condições seguintes: 

 

1.  O contratante é proprietário dos veículos em questão, 

conforme descrito no processo de dispensa de licitação 04/2016, desta forma, 

contrata os serviço DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E 

SERGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA COBERTURA NA 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAI E/OU CORPORAIS CAUSADOS A 

TERCEIROS da contratada, conforme definida nas propostas e apólice de 

seguro. 

 

2.  O preço certo e ajustado entre as partes é de R$ 14.642,80 

(quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), os quais 

o contratante se compromete a pagar a contratada em 10 parcelas, conforme 

definida nas propostas, as quais passam a ser partes integrantes deste processo. 

 

3.  O prazo do seguro do presente contrato será de 365 dias, a 

partir do início da vigência, a qual está definida na proposta e apólice de seguro. 

 



4.  As despesas decorrentes do presente instrumento 

correrão por conta da Seguinte dotação orçamentária: 0501 12 361 0007 2021 

33903900000000-0020. 

 

5.          As partes elegem o Foro da cidade de Constantina para 

dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com referência ao presente 

instrumento. 

 

6.  E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 

presente instrumento, juntamente com duas testemunhas que a tudo 

presenciaram. 

 

 

    Engenho Velho/RS, 27 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

 ___________________________  _____________________________ 

           Valdecir Luiz Estevan         Gieri Adriane dias do Amaral 

              Prefeito Municipal                               Represente   

                  Contratante                                            Anta Terra Seguros   

     

 

     
 


