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Processo Número: 12610006.001636/2021-80
Assunto: Contratação do seguro predial do Centro de Convenções de Natal/RN - CCN.
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 11/2021

 

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administra�vos.

 

OBJETO:  Prestação de serviços de seguro, para o conjunto de imóveis do Centro de
Convenções de Natal, localizado na Avenida Senador Dinarte Mariz, s/n, Via Costeira, Ponta Negra,
Natal/RN, CEP 59090-002, bem como o acervo de bens, compreendidos todos os equipamentos eletrônicos,
móveis e utensílios pertencentes à mencionada ins�tuição e que estão em uso no prédio a ser segurado, em
caso de incêndio, raio, explosão ou implosão, alagamentos e inundações, quebra de vidros, espelhos,
mármores e granitos, roubos e furtos, danos e panes elétricas, curto circuitos, vendaval  e responsabilidade
civil.

 

JUSTIFICATIVA: 

A contratação de seguro predial é decorrente da necessidade da Administração prevenir-se de
riscos e eventuais sinistros causados por incêndio, raio, explosão ou implosão, alagamentos e
inundações, quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos, roubos e furtos, danos e panes elétricas,
curto circuitos, vendaval e responsabilidade civil.

A contratação de seguro predial obje�va proteger o patrimônio público, prevenindo risco e
eventuais sinistros que podem causar enorme dispêndio ao erário e garan�r que este órgão seja indenizado
na eventual ocorrência de tais sinistros.

O seguro pretendido tem por objeto a indenização ao Segurado, durante a vigência do
contrato, observados os limites estabelecidos na apólice, os prejuízos decorrentes de perdas e danos
materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses garan�dos, diretamente resultantes
de riscos cobertos de acordo com as Condições Gerais, que fazem parte integrante e inseparável da Apólice.

O contrato anterior expirou em 16/06/2021 ( 12610007.000094/2020-37), sendo necessária
nova contratação dos serviços a fim de que se possa dar con�nuidade à cobertura, haja vista os riscos e a
imprevisibilidade de eventos a que a Administração está exposta. 

 

VALOR GLOBAL: R$ 20.113,50 (vinte mil cento e treze reais e cinquenta centavos)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2021, o valor
Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de a�vidade 298401 - Manutenção e funcionamento
Elemento de Despesa: 33.90.39.69 - Seguros em geral
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 20.113,50 (vinte mil cento e treze reais e cinquenta centavos)

 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016
(Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações – RIL.

 

DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização e controle da execução dos serviços, objeto deste Instrumento, será exercida
pelo servidor Emanuel Nazareno Fraga, Subgerente de Contratos e Compras Governamentais, Matrícula nº
196.129-2, legalmente habilitado e designado para desempenhar esta função, com poderes para pra�car
quaisquer atos que se des�nem a preservar os direitos do Contratante, devendo o mesmo franquear à
Contratada livre acesso aos locais de execução dos trabalhos, bem como aos registros e informações sobre o
Contrato.

 

CONTRATANTE: Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.

 

CONTRATADA: Sompo Seguros SA. – CNPJ 61.383.493/0001-80

 

 
Natal/RN, 10 de agosto de 2021.

 
 

(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 11/08/2021, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10702033 e o
código CRC 60087CD2.
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