
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Ceíidáo Positiva de Débitos

lnscÍitos na Divida Ativa

CNPJ BASE: 61.198.164

CDA

1.053.366.768

1.053.366.799

1 .053.366.800

1.053.366.811

1.053.366.822

'1.053.366.833

1 .053.366.844

1.053.366.855

1.053.366.866

,.053.366.8r/

í.053.366.888

í.053.366.899

1_053.366.911

1.053.366.922

í.053.366.933

1.053.306.944

1 .053.386.955

't .053.366.966

í .053.366.988

I 05:1.366-999

I .053.367.000

1.053.367.0í0

1.0í,.367.021

1.053.367.032

1.053.367.043

1.053.367.054

Í.053.367.065

í 053 367.076

í.053.367.087

1 .053.367.098

1.053.367.ím

1.053.367.110

1.053.367.143

1 .053.367.1 54

1.053.367.176

(..-

t{Ít
Prazo de validadE da ceÍlidão: 06 ( SEIS ) mês(os) confoÍme portaria CAT NR. 20 de 0'l

(DOE ds 02y04/1998).

Folha 76 de 81

e hora da emissão 2A0712014 1OtO5:-18 (horário de Brasíl

cRoAno a,438625

Data

I 20lt
: POR

r{GO§ -

atYo §:rcL1064AU 2953

SXü.ção

lGcrito / suspenso

lnscrito / Suspênso

lnscrito / Suspenso

l0scÍito / Suspenso

lnscÍiio / Suspenso

lnscÍiio / Suspenso

lnscÍib / Suspênso

lnscÍlb / Susp€.lso

lnscÍib / Slspenso

lÉcÍilo / Suspeôso

lnscÍib / Suspenso

lnscÍilo / Susp€nso

lnscÍib / SuspeíEo

lmcÍilo / Suspenso

lnscÍilo / Srrspenso

lnsêÍito / SrrspeÍrso

lnsc.ito / Suspenso

lnscÍilo / Suspên9o

lnscÍito / SuspeÍrso

lnsaÍr'b / Suspeírso

lrEaÍilo / SuspêÍrso

lnscÍib / Sirsp€rtso

ln-icJito / Suspenso

lnscÍib / Susperso

lnscÍito / Susp€rBo

lnscÍlto / Suspênso

lnscrib / Susp€ílso

lnscÍío / Susp€írso

lnscÍito / Suspeftso

lnscÍito / Suspêírso

lnscrito / Susp€nso

lnscr'iio / Suspenso

lnscrito,/ Susponso

lnscrlto / Suspenso

lngorito / Suspenso

IE:

!

Local de emissão :



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa
283

CeÍtldáo PosÍtivã de Débitos

lnscritos na Divida Ativa

CNPJ BASE: 61.198.164

IE:

coA
J.0ít.367.'t87

't.056.096.102

1.056.096.í13

I .056.096.'t 3{i

't.056.096.146

I .056.096. r s7

't .056.096.1 68

, .056.096.1 90

1.056.@6.2m

Í .0s6.098.22,1

r .056.096.235

'I .056.09€.246

'I .056,096.257

í .056.0!t6.268

t.056.008.279

I .056,096.2m

1 .056.096.290

1 .056.096.302

L056.0{t6.313

I .056.096.32,1

1 .056.096.335

1 .056.096.346

1 .056.096.357

1 .056.096.368

1 .056.096.379

1 .056.096.380

I .056.096.3S0

1 .056.096.402

1.056.096.413

'1 .056.096.424

1 .056.096.45/

1 .056.096.468

1 .056.@6.479

r .056.096.480

1.056.096.490

Sih..ç&
lnscÍito / Suspênso

lrÉarito / Susponso

lnscÍilo / Suspênso

lílscíllo / Suspênso

lnscÍito / Suspênso

lnscrlto / Suspênso

lnscrito / Suspênso

lnscÍito / Susponso

lnsaÍib / Susp€nso

lnscÍib / Suspenso

lascíflo / Srspênso

lns.rito / Susponso

ln§.Íib / Suspênso

lnscÍlio / Suspen6o

lnscÍib ,/ S'6pênso

,nscÍib / SuspôíÉo

krrcÍib / Srrsponso

lnscÍilo / Suspsnso

lnscÍito / Susp€n6o

lÍrscrilo / Suspênso

ln§arito / Susponso

lírscÍilo / SusporBo

lnscrÍüo / Suspenso

lítscrío / Suspenso

lnsdito / Suspônso

lnscÍilo,l Súr9€rÉo

lnscÍito,/ Susponso

lnscr o,/ Suspsnso

lnscrilo / Suspenso

lnscrito / Srispenso

lnscíito / Susp€nso

lnsc,ilo / Suspgíso

InsaÍito / Suspsnso

lnscÍito / Susponso

ln6cÍito / St§9êrco

Responsável :Local de emissão

Data e hora da emissâo 23107,2014 10.05:'18 (horário de Brasllia)

Prazo dE validade da certidáo: 06 ( SEIS ) màs(e5l confoÍme portaÍia CAT NR. 20 de

(DOE dê 0zo4l1998).

0'l /04/'t 998

Folha 77 de 81CRDA n' 5438625

I Pq

1064AU

I



Cêrtidão Positlva dê Débítos

lnscÍitos na DiYida Ativa

61 .198.164CNPJ BASE:

IE:

coa
1.056.0S6.502

1056.G)6.5í3

í.056.096.524

1.056.0s6.535

1.056.096.5,46

1.056.096.557

1.0s6.096.568

't.056.096.613

í.056.096.624

1.056.096.635

1 056.096_646

1 .056.096.657

1.056.096.668

1 .056.096.680

Í .056.096.690

1.056.096.702

1.056.096.7í3

1.056.096.724

't.056.096.735

í.056.09€.746

1.056.096.757

1.0s6.096.768

1.0s6.096.779

1.056.«t6.780

1.056.096.7«)

1 .0s6.096.802

Í .056.0s6_813

'I .056.096.824

í 056.096_835

1.056_0S6.E46

í.056.036.879

1.056.096.880

L056.096.890

,.056.096.902

1.056.096.913

Situãçáo

lnscÍilo / SuSpênso

lnscrío / §rsponso

lnscrito / Súspenso

lnscÍilo / Susponso

hscÍito / Susponso

lnscdlo / Suspenso

lnscÍito / Suspoírso

lnscÍiüc / Suspenso

lnscÍito / Susp€cso

lnscÍito / Suspsnso

lnscÍib / Suspênso

lnscíib / Suspênso

lnscÍilo / Suspênso

lrÉaÍib / Súspên5o

lnscrito / Susp€nso

lnscrito / Susponso

lnscÍilo / S6pênso

lnscÍib / Suspenso

lnscÍito / Susp€nso

lnscÍito / Suspenso

lrÉdib / Susponso

lnscÍib / Susponso

lnscÍilo / Suspenso

lnscÍilo / Suspoírso

lnsaíito / Suspênso

ln6cÍito / Susporrso

lnscÍilo / Srrspoíf,so

lnsaÍilo / Su3poÍrso

lnscÍito / Susponso

lnscÍito / Susponso

lnscÍil,o / Slsp€nso

lnscÍito / Suspênso

lnscÍilo / §lsp€nso

lnscÍito / Suspenso

lnsdito / Susponso

Responsável :Local de emissão

CRDAno 5438625

Data e hora da emissão 23107m14 1OiO5:.18 (horârio de Srasília)

Prazo de valkladê da ceítidão: 06 ( SEIS l mês(es) conrorme portaria CAT NR. 20 de 01

(DOE de 0204/1998).

78 dê 81

20R

|lr6()s

A60

,os D

ê
10 86

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

I



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa
'j8 4

Cêrtidão Posltiva de Débitos

lnscritos na Divida Atlva

CNPJ BASE: 61 .198. í 64

IE:

CDA

1.056.096.924

1.056.0€6.935

1.056.096.9,16

J.056.096.957

1.056.096.968

1.0s6.m6.980

1.056.096.990

í.056.097.001

í.056.097.0í2

1.056.097.023

í.056.097.034

't.056.097.045

1.056.097.056

1.056.097.067

1.056.097.078

1.056.097.089

't.056.097.0s0

't.056.097.10í

1.056.097.112

1.056.097.123

1.056.007-í34

1.056.007.145

1.056.097.156

'1.056.097.r67

1.056.097.178

, .056.097. í 89

1.056.097.r90

1.056.097.245

1.056.097.256

í.0s6.097.267

1.056.0€7-290

1.056.097.790

1.063.6rI.693

1.0Íx,.6r/.705

1.063.677_716

SiluEÉo
lnscrilo / Suspenso

lnscíto / Susp€nso

lnscÍito / Suspenso

lrlscÍib / Suspenso

lnscÍito / Suspenso

lnscÍito / Susp€írso

lnscÍilo ,l Susponso

lÍrsoÍtb / Susponso

lrLscÍilo / Suspê6so

lnscÍito / Susp€nso

lrEcÍito / Susponso

lns€Íib / Suspenso

lnscÍilo / Suspônso

lnsdi!, / Suspenso

lnscÍito / Suspenso

lnscÍito / Suspemo

lnscÍilo / Suspênso

lnscÍito / Srrspênso

lnscÍito / Suspsnso

lnsc,Íto / Suspanso

lnrcÍilo ,l Susp€nso

lnscÍiü, / SuspsNo

lnscÍito ,/ Suspênso

lnscÍiüc / Suspenso

lnscÍito ,/ Suspênso

lnsc.ito / Suspenso

lnscíito / Susp€nso

lnscÍito / Suspênso

lnscÍito / Suspenso

lnsc.ito / Susponso

lÍrscÍito / Susp€nso

lrÉcrito / Suspemo

lnscÍilo / Susp€nso

lnscrito / Susponso

lnscÍÍto / Susp€nso

Responsável :

CRDAno í38625
Data e hora

Prazo de validade da ceÍtftlão:

(DoE de 0204/1998).
06 ( SEIS ) mê§(es) conrorme poÍtaria CAT NR. 20 de 01/04/1998

)

a 79 de 8'l

da emissáo 2í0712014 '10:05:18 (horáío

t a.trl.

POR

10644 U
ir:co:ctatll@ro:1,,t tarDí!r.j]:;

Local de emissão :



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

CeÍtldão Posltlva de Débitos

lnscritos na Divida Ative

61 .198.164CNPJ BASE:

IE:

CDA

1 .É3.677 .727

1 .063,6rr.738

1.063.67r.760

1 .063.677.782

1 .063.677.793

1.063.677.805

1.063.617.816

1 .063.677 .827

1.0d1.62.838

í .063.677.849

1 .063.677.8í)

1.063.677.8m

1.063.677.E71

1 .063.677.882

í .(E3.6rI.8!13

í.063.617.938

1 .063.677.950

1 .063.677.960

1.063.6r,.993

1.063.678.00,1

1.06i'.678.015

1.06:'.678.026

1.063.678.037

1.063.678.0Er

1.063.678.í37

'Í .063.678.1,18

1_063.678.170

1 .06i1.67E. í 81

1.06].678.192

í.063.678.204

í 063.678.215

1.off).678.259

't .063-678.260

1 .063.678.270

1.063.678.2E1

Sltu.çâo
lnscÍlto / Suspêoso

lnscíito / Suspênso

lnsaílb / Slsp€írso

lnscrib / Suspen-so

lnscÍío / Suspênso

lnscrito / Suspênso

lnscrito / Susp6nso

lnscírlo / Srspenso

lnscrÍb / Suspenso

lnscÍilo / S6pênso

lnscÍiüc / Suspenso

lnscÍito / Suspenso

lnscÍiüc / SuspêÍlso

lnscÍito / SusperÉo

lrscÍib / SusperEo

lnscÍlto / Suspoílso

lnscÍito / Suspenso

lírscÍito / Suspgnso

InscÍito / Suspenso

lnsaÍib / Suspoí6o

lrÉcÍilo / SuspeÍso

lnscÍib / Susp€Írso

lnscÍilo / Suspênso

lnscÍitc

lrÉcÍib,/ Sosrênso

lÍxsaÍlto / Súspenso

lírscÍib / Suspeftso

lrÉcdto / Susperso

lnsc,lb / Suspenso

lílscÍlto / Susp€nso

lrÉcÍito / Susp€nso

lrÉcÍilo / Susponso

lnscrito ,/ Suspenso

lnsqito / Susponso

lnscÍi!, / Suspenso

SELOS
PO'Ít

VERBÂ

Local de emissão :

Folha 80 de 81CRDA no 5438625

Data e hora

Prazo de validade da c€rtidão:

(DOE de 02/04/1998).

da emissão 231071201410:05118 (horário de BÍasíliê)

06 ( SEIS ) mês($) conÍoÍme portaria CAT NR. 20

7A60

106

Responsável



PROGURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa 2R5

Certidáo Positiva de Débitos

lnscritos na Divida Ativa

CNPJ BASE 61.198.1&1

IE:

SituEgSo

lnscÍib / Susp€nso

lnscÍib / Suspên8o

lnscn'to / Swpenso

lnscíito ,/ Susp€nso

ln6cÍío / Susp€nso

lnscÍib / Susgonso

lnscÍito / Suspemo

lÍLscrib / Suspenso

lnscrib / SuspgNo

lnscÍí!, / SrÉpênso

lnscÍib / Srrspsílso

lnscíib / Susponro

lnscÍilo / Susponso

hscrilo / Suspeogo

lmc,ilo / Susp€nso

lmaÍito / Suspenso

lnscÍib / Suspenso

lnscÍilo / Susp€Írso

lnscÍito / Susponso

líÉsío / SuspcÍlso

lnscÍib / Susp€o3o

líEcÍib / Suspoíso

lÍrscrib / Susp€oso

Anotração SEFAZ:

í )ExpEDtENTE G Docí 00008+728616/2014 REcEBtDo NEsÍAóN9 ÉM:zzto7ti4.
2)cERTtDÃo postTlvA coM EFEtro DE NEGAT|VA PARA os oÊBtros RELActoNADos EM cuMpRtMENTo Ao
DESPACHO DA PROCURADORIA FISCAL PF-74,DATADO DE 2ZO7l14 EXARADO NO GDOC MENCIONADO.
3)eARA ELÂBoRAçÁo DA cERTloÁo FoRAu Éesoursaoos toDos os lpos DE DÉBrros rNScRrros NA DlvrDA ATt-

Fnal da Cêílilão-

I

CRDA no 5438625

Data e hora

Prazo d6 validade da csÍtidâo:

(DOE de OZO4,199S).

Folha 81 d

da emissão 23107120'1410t05:.18 (hotário de Brasilia)

06 ( SEIS ) mês(ês) conforme portaria CAT NR. 20 de

$t

O64A U

coa
1 .06i].678.326

1 .063.678.337

í.fti:).678.426

í.063.ô78.437

í .063.678.48í

í .0ô3_678.492

1 .0(I).678.í)4

1 .06:].678_515

í .063.678.526

1.0G1.67&537

í.063.678.í8

í.{xxt.67a_559

1 .063.678.560

1 .0Ê1.678.61 5

1 .063.678.626

1 .063.678.659

1 .063.678.660

I .00i].67E.670

í.06:t.678.641

r.063.678.726

1 .063.678.737

I .063.67E.7r|8

í.063.678.792

Local de emissão :

81

)r



Certidão de l'ributos Mobiliários

2R6

Página lde I

PREFEITURA DE

SAoPAUTO
FINANÇAS

Certadão númêÍo

c.c.M.

CNPJ / CPF

Contribuinte

EndeÍeço

Tipo SeÍvrço

lnicio Atividades

Eínitida em

Válada até

to9t)39t - ã)t4

't 204.167-9

61.198 161/000.1.60

PORTO SEGURO CIA OE SEGUROS GERAIS

AV RIO BRÂNCO 1489 RUA GUAIAMSES1238

GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VÉICULOS ÍERRÉSÍRES AUÍOMOS

21112/194s

Certidão de Tributos Mobiliários

A autonticldade destâ ceÍtidão deveÍá serconfirmaala na página da Secrctaria Municlpalde Finanças
(httpr/www.prêfêitura.sp.gov.br/3f ).

3t2014

27tO912014

Ressalvâdo o direito de a Fazênda Pública do Município dê São Paulo cobrar quaisquer dívidas
provenientes de lributos que vênham a ser apurados ou que se veriÍiquem a qualquer tempo,
inclusive em relaçáo ao período abÍangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças
CERTIFICA que a situaÉo fscal do contribuinte supramencionedo, refeÍente à quitação do lmposto
SobÍe Serviços, Taxa de Fiscâlização de Localizaçâo lnstalação e Funcionamento, Taxa de
Fiscalizaçáo de Estabelecimênto, Taxa de Fiscalizaçâo de Anúncio e Taxa de Residuos Sólidos de
Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2o11), até a presente dâta é:
REGULAR,
CERTIFICO MAIS QUE O CONTRIBUINTE PROTOCOLOU PA OE REALOCACAO OE
PAGAMENTO.

Certdão e)Çedjda glahtsEg! com base na Poítaíia SF n" 066/2002. de 28 de Setêmbro de 2002 e DecÍelo 50691, de 29 dê junho de 2009.

e t,

http://wrvw3.prefêitura.sp.gov.br/SF85 76_CERT_INTERNET/Certidao/CertidaoMobiliaria.aspx?Positiva=N 3 l/3/20 | 4

x



Página I de I

2R7

Certidão Negativa de Débitos de Tributos lmobiliários

Número do Contribuintê
Nome do Contribuinte
Local do lmóvel

cep
Codlog

:008.016.0024-3
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
: AV RIO BRANCO , 01475

1.489

: 0120SOÍ
:1711S

Ressalvado o dirêito dê a Fazenda Públicâ do Municipio de São Paulo cobrar
quaisquer dívidas provenientês dê tributos que venhâm â serâpurados ou que se veÍifiquem
a qualquer têmpo, inclusive em relação ao periodo abrângido poÍ este ceÍtidão, a Secretaria
de Finanças CERTIFICA que a sltuaçâo flscal do(s) contribuinte(s) supramencionado(s)
referente à quitaÉo do lmposto Predial e Tenitoíal Urbano, Taxa de Limpeza Pública. Taxa
de Conservação de Vaas e Logrãdouros Públicos. Taxa de Combate e Sinistros e
ContribuiÉo d€ Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima identiíicado. é REGULAR até â
presente data.

Prazo de validade de 3 (três) meses a partir da data de sua emissáo com base oo Decreto 5069'1, de 29 de junho dê
2009.

Código de contrcle da ceÍtidáo: 4C00.C909.4E27.8671

A autenücidade desta certidão poderá sêr conÍirmada no endereço eletrônico http://www.preÍeitura.sp.gov.bÍ

http://www4.prefe itura.sp. gov.br/certidao/emiteCN.asp 28/07t2014

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria de Finanças

Certidão expedida com basê na Portaria SF n" 008/2004, de 28 de janeiro de 2004.

.Z



rat

Número do ContÍibuinte
Nome do Contribuinte
Local do lmóvel

cep
Codlog

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

: 008.016.0023.5

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

: RGUAIANASES, Oí238
1282

:012(N{01
:0825$,4

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar
quaisquer d ívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se veriÍiquem
a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria
de Finanças CERTIFICA que a situação fiscal do(s) contribuinte(s) supramencionado(s)
referente à quitaçáo do lmposto Predial e Tenitorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e

Contribuição de Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima identificado, é REGULAR até a
presente data.

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004

Praz o de \alidade de 3 (três) meses a partir da data de sua emissáo com base no Decreto 5069í, de 29 de junho de
2009.

Certidão emitida às 17:10:35 horas do dia 24 10712014 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 3800.8426.2D55.4438

A autenticidade desta certidão podeÉ ser confirmada no endereço eletrônico http://www. prebitura.sp. gov

2Rg

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria de Finanças



Certidão Negativa de Débtio Mobiliário Páginaldet 2Rg

X

PRETE]IINA DA CEADC DE

5AO PAULO

SECRETARIA DOS NEGóCIOS JTJRÍDICOS
PROCURADORIA CERAL DO MLTNICiPIO

DEPARTAMENTO FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSCRITOS EM
DÍVIDA ATIVA CND - DA

Número do Contribuinte I CCM 1.204.467 -9
NOMC dO CONtribUiNtC : PORTO SEGIJRO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/CPF :61198164/0001-60

O DEPARTAMENTO FISCAL dA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO CERTIFICA que para o contribuinte indicado em epígrafe, até a presente data, NÃO
CONSTA inscrição na Dívida Ativa de débito relativo a tributos mobiliários. Fica, porém,
ressalvado que a presente Certidão não abrange os débitos de tributos mobiliários que
porventura estejam sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças do Município de
São Paulo, bem como, não atinge tributos imobiliários nem dívidas ativas não tribuüírias. Este
documento não contém emendas nem rasurÍ§.

Certidào expedida corn base no Decreto Municipal n' 50.691/2009.

Prazo de validade de 03 (três) meses contados da data de sua emissão.

Certidão emitida às l0:02:18 horas do dia 1410712014 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 3049.4210.829D.0F00

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria dos Negócios
Jurídicos - Procuradoria Geral do Município (http://www.prefeitura.sp.gov'br).

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cnd/forms/CertidaoNegativaSemDebitoCCM.aspx 1410712014
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIRoS

N0 077302014-88888164
Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/000160

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabiladade do sujeito passivo acima
identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certíícado que constam em
seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 151 da Lei n'. 5.172, de 25 de outubro de í966 - Código
Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiaas, refere-se exclusivamenle às contribuiçóes previdenciárias e às
contribuiçÕes devidas, por lei, a têrcêiros, inclusive às inscÍitas em
Dívida Ativa da União (DAU), náo abrangendo os demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidáo Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento lem
os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidáo e válida para as Ínalidades previstas no art. 47 da Lei n'
8.212, de 24 de Julho de 1991 , exceto para:
- averbação de obra de mnstrução civil no Registro de lmóveis,
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada, cisáo total ou parcial, Íusão, incorporaÇão, ou
tÍansformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme deÍinido pelo
art.931 da Lei n". 10.406, de 10 de JaneiÍo de 2002 - Código Civil,
extinçáo de de entidadê ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à Íinalidade para a qual
foi emitida e à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n" 01, de
20 de Janeiro de 2010.

Emiti
VáIid

Certidáo emitid ag nte

Atençáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

27t09t2014

http://wwwOl0.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS-BIN/SlW-Contexto... 3l/0312014
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I

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

lnscração: 61198164/0001-60
Razão SociaI: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: AV RIo BRANco 1485/9 R GUAIANAZES 1234 / CAMPOS
ELTSEOS / SAO PAULO / SP / 120s-001

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de nEio de 1990, certifica quer nesta
data, a enpresa acinE identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servira de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: IUOS/2OI

Certificação úmero: 2014081103350914795950

Infonrnção obtida em t3/O8/2O14, às 10:28:32.

A utilízação deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
vwwv.caixa,gov.br

/09120t409

h@6J ,viv,v.slfuecai)€,gov.b./EnfesdcríCríFgeCFslÍÍriírirP+l-6p?/ARPe§sodr*iz=449tr68&VARPess@=,í45668&VARUÊSF&VARlr§cr=... 'll1

[ 'ran T_r?§ I
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CERTIDÃO POSITIVÀ DE
COM EFEITO

DÉBITos T&ABÀI,HIsTÀs
DE NEGÀTIVÀ

NOME: PORTO SEGI]RO COMPANHIA DE SEGUROS GERÀIS (MATRIZ E EILIAIS)
CNP'J: 61 .198 . 164l0001-50
Certidão t": 47937933 /2074
Expedição: 15/05/2ot4, às 19:06:03

(cento e oit.ent.a) dias, contados da dataValidade 180
de sua expe L

Certifica-se que PORTO SBGURO COUPÀNEIÀ DE SEGITROS GBRÀIS (IíÀTRIZ B
FILIÀIS), inscrito(a) no CNP,f sob o n" 61.198.164/0001-60, coNsrÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débj-to
garantido ou exigibitidade suspensa:
O25O200-42.2008.5.02.00?4 - TRT 02' Região **
0r13000-43.2004.5.L5.0L15 - TRT 15" Região r
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.** Débito com êxigibilidade suspensa.
Total de proceasos: 2.
Certidão emitsida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das L.,eis do
Trabalho. acrescent.ado pêIa Lei n' 1,2.440, de 7 de julho de 2OlL, e
na Resolução Administrativa n" L47O/20Lf do Tribunal Superj,or do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L1.
Os dados constantes desta Certidão são dê re sponsabil- idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados a:uê 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprêsa em relaÇão
a todos os seus estsabeLecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE. (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORUAçÃO TMPORTÀIITE
A Certidão Positiva de DébiEos Trabafhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2o, da Consolidação das Leis do
Trabalho) , atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem vêrsa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

o/1.L 2



garanEidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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PORTO
SEGURO

SEGUROS

AITE:XO V

DECLARAçÃO

Modalldadc de Llcltação
PREGÃO PRESEIÍCIAL

IÍúmero
42120t4

À Prefeitura Municipal de Iíova Saata Bárbara
Processo Admlnistrativo a' O55/2O14

A empresa PORTO SBGURO COUPAITHIA DE SEGUROS GERAI§, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o n "
6f.198.16410001-60, sediada à Rua Guaian az*s, 1234/3al82, Campos
Elíseos, São Paulo - Capital, por intermédio de seus representantes legais
abaixo assinados, DECLARA, Declaramos sob as penas lei, e para fins de
participação no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL N" 4212014,
junto ao Municipio de Nova Santa Bárbara que a empresa, até a presente data
náo recebeu deste ou de qualquer outro órgáo da administração pública direta
ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participaçáo em licitaçÕes e/ou
impedirnento de contratar com a administraçáo, assim como náo ter recebido
declaraçáo de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração
pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo
assim FATO SUPERVEITIEIYTE I PEDITIVO DA HABILITAçÃO da mesma,
ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorÉncias posteriores. Por ser
verdade, firmamos a presente declaração.

Sào Paulo, 13 de Agosto de 2014.

Ass SINA tura

nÉ,b.flm$à"uzA

#',"11&ffi"'

Gr tgg 164/000l'6õ1

Rlurdo de 0llveln
Procurador

n0 f 2956$7 . CPr if 023.0frt5$ü

PoRTo$Glno 'l
cor.rPAillüA DG slGURoS CÊR t§

Av. Rlo oÍ&co. t{E . t{89

PoIio Scguro CoiElaDhi. dc Scgur6 Gcr.is
Av. Rio Brsnc-o, I4E9 S*) P&rlo SP 01205-905
R. Guaimascs, 1238 são Paülo SP 01204-001
cNPJ 6 t. | 9E. t 64/000 t -60

L
Íruo Gudrír.r.t leryW3f

càmeotÍrít ü . clr.ol3lto J
ortoseguro.com.bt

\

-,â

Prezados Senhores:

nrG*--
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PORTO
SEGURO

SEGUROS

AITEXO [T

DECL/IRAçÂO (ART. ?", IlfC. mrr DA CF

Modalidade de Licitação
PRDGÃO PRE]SEITCIAL

ItIúmero
42l2OL4

À Prefeltura Municipal de IÍova Santa Bárbara
Processo Admlnlatrativo n" 055/2014

Prezados §enhores:

A empresa PORTO SEGURO COUPAXHIA DE SDGUROS GERAIS, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o n "
61.198.164/0001-60, sediada à Rua cuaianaz*s, 7234/38/82, Campos
Eliseos, São Paulo - Capital, por intermédio de seus representantes legâis
abaixo assinados, DEICLARA, para Íins do disposto no inciso V, do art. 27 da
Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela l,ei n" 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
(x).

São Paulo, 13 de Agosto de 2014.

1fu-.
.q""i"@ t-

NÉIDE OLTWIRA SOUZA
PROCURADORA

RG: 2E.543.39G8
CFF: 205,«)8.558-51

tura

Eduardo de 0llvelria
Procurador

R0 r 29SÍ67.Cff [r 023.m.95S62

Gt tre 104/oool.6o-t
comr^,rmffimcERAr;

PoÍto Sc8um CoEFnhi. dc Scgurc Gcr.i!
Av. Rio Branco, l4t9 São Paulo SP 01205-905
R. Guaianâses, l23t S& Paulo SP 01204-001
cNPJ 6 t.198. r 64l0001-60
www.porlo§eguÍo.com. bÍL,w,ftmJ

\r-.

=

x
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PORTO
SEGURO tr

SEGUROS

I[úmero
4212014

À Prefeltura Municipal de IÍova §ante BârbâÍa
Procesao AdEiaktratlyo rr' O55/2O14

Prezados Senhores:

A empresa PORTO SEGURO COMPAJIHLÀ DE SBGUROS GERAI§, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o n "
61.198.164/0001-60, sediada à Rua Guaianazes, 1234 /3al82, Campos
Eliseos, São Paulo - Capital, por intermédio de seus representantes legais
abaixo assinados, DECLARA, para efeito de participação no processo
licitatório Pregâo Preseacial X" 4212OL4, da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em ünha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiânçâ ou
estatutá-rio, de direçáo e de assessoramento, de membros ou servidores
vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçoes do Município
de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraçáo.

Assi atura

NEDE OLIVETRA SOUZA
PROCURÁDORA

RG: 28.í3.390-8
cPF; 20s.408.s6&il

Gt tgg 164/oool.6df
POmo$GURO .+

COMPAT}rN 0t SEGTIRo§ GAÂIS

Av. Rlo B,Ülco, ltES ! l.t8g
Rua Goioncrc+ llltÍtrl8t

, campor _Ell.cor . Gp 0tl0]995L_ SÃoPAULo. SP J

'doEC ci 0llveirô
dcr

'ciln80.9$62

X

ATE:TO X

DECLÁRAçÃO DE XÃO PAREÜTESCO

odalidade de Licitaçâo
PREGÃO PRESEITCIAL

São Paulo, 13 de Agosto de 2014.

Porao S.8uro CompoÍhi. dc Scgurc Gcr.i!
Av. Rio BrÜlca, l4t9 Sto Parlo SP 01205-905
R. Guaianas€s, l23E São Paulo SP 01204{01
cNPJ 6 t . 198.164/0001-60
www oortoscpuro-com.br

/v--c--
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PORTO
SEGURO

SEGUROS
ANEXO VI

üodalidade de Licltaçáo
PREGÂO PRE§EITCIAL

I{úmero
42120t4

À Prefeitura fuaictpal de I[ovs §ante Bârbara
Psoccsso Admlnistrativo n' O55/2O14

Prezados Senrrores:

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos Íins, que os sócios proprietários (ou
quem o estatuto de constituição societária designar), da Empresa PORIO SEGITRO
COUPÂJIIIIA DE SEiGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ no 61.198.164/0001-60,
com sede na Rua Guaianaz.es, 7234/3a/ 82, Campos Elíseos, São Paulo -
Capital, são os Srs. Relacionados abaixo:

A JAYME GRAFINKEL

ê FABIO LUCHETTI

* i{ANOEL SABINO

+ LUIZ ALBERTO POI,IAROLE

* ARCELO SEBASTIÃO

ô EDSON FRIZZARIN

.:. FABIO O}IARA MORITA

€. ,OSÉ LUIS SCHENEEDORF FERREIRA DA SILVA

€. ,OSÉ ROBERTO FERREIRA DÂ SILVA ]IIONTORO

1i JOSÉ RIVALDO LEITE DA SILVÂ

* MARCELO BARROSO PICANçO

..I ITALO GENNARO FLAI'IIIIA

* ROBERTO DE SOUZA SANTOS

+ LENE ARAUJO DE Lll,lA

a CELSO DAITIADI

.t. SONIA APARECIDA BELEZI RICA

* IIILRON PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

* NEWÍON JOSÉ EUGENIO PIZZ.OTÍI

PoÍlo Scguru Comporhia dc Scgurc Gcrr§
Av. Rio BÍanco, l4t9 São Pâulo SP 01205-905
R. Cuaismases, !23t Sto Paulo SP 0120l-001
cNPJ 61. r98.1ó4l000r-60
wúr, poÍloseguÍo.com bÍ

7
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A NEY FERRAZ DIAS

.I. BRUNO CAIIPOS GARFTNKEL

* MARCOS ROBERTO LOUçÃO

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora
pelo Pregáo PÍesencial no 42/2014, a pessoa que assinará o instrumento
contratual será o Srs. abaixo relacionados:

OBS.: O coDtrato deverá ser assiDado por dois procuradores. Ila aueêncla
de qualquer procurador oenclonados no ContÍato, os demals tem plênos
poderes p/ assinar, coaforme procuraçáo aaexa ao Credcuclaaento.

Por ser verdade, firmo a presente

São Paulo, 13 de Agosto de 201

A

PoÍo Scg

Í

Av. fuo l4t9 São Paulo SP 01205-905

'l - Nome do encarreqado p/ assinatura do conlrato: Joelson Renato Barbosa

E n de reco: Rua Guaianases, no 1238

Eslado Civil: Casad o Profissão: Secu Íitâ rio

Cédula de ld entidade: 6.157.016-0 SSP/SP C PFITI F 019.965.409-39

2 - Nome do encarreqado p/ assinatura do contrato: Marta Woulers Monloya

Endereeo: Rua Guaianases, n" '1238

Estado Civil: casada Profissão: Securitária

Cédula de ldentidade: 57.124.465-8 C PF/i/l F: 603.184.650-00

3 - Nome do êncarreqado D/ assinalura do contralo: Neide Olivêira Souza

EndeÍeÇo: Rua Guaianases, no 1238

Estado Civil: casada ProÍissão: Securitâria

Céd u la dê ldêntidãdê: 28.543.390-8 SSP/SP CPF/MF: 205.408.568-51

4 . Nome do encarreqado D/ assinatura do conlrato Eduârdo de Oliveira

E ndereeo: Rua Gu aianases no 1238

Estado Civil: casado ProÍissão: Securitário

Céd u la de ldentidade: 2.956.567 SSP/SP CPF/MF: 023.080.959-62

5 - Nome do encarrêgado p, assinalura do contrato: Angelo Auguslo de Almeida

E ndereço: Rua Guaianases, no 1238

Estado Civil: casado ProÍissão: Securitário

Céd u la de ldentidade: 2.142.4't8-6 SSP/SP CPF/MF: 108.762.208-55

As a

dc Seguros

R. Cüaielss€§, 1238 Sb Púulo SP 01204401
cNPJ 6r. 198. 164/0001 -60
www-poatoseguro.com.hr

^.29'
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PORTO
SEGURO

ENVELOPE - rr - HABTLTTAçÃO
PREF'TITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
RUA WALFREDO BITTTNCOURT DE MORAES, N" 222.

ABERTURA DrA 2Í-lo,8t2o14 ÀS 14:OO HORAS

Empresa licitante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61. I 98. 1 64/0001 -60
Av. Rio Branco 1.48."r- Campos Elíseos -São Paulo - pP - Cep 01205-905
Fone: (0í 1) 3366.32í8 / FAX : (01 1) 3366 5263 "

_ l:.r,^t t;^:a^^^aoâ\nzrÉrrcê^, 
t r.1 nnm hf



2e9PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Aos 2l (vinte e um) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e quatorze (2014), às 14:00

horas no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Biirbara sito à Rua Antonio Rosa de Almeida
no 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão públic4 sob a presidência do Pregoeiro
Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n'2.254.409-8 SSP/P& e os membros da equipe de apoio,
Sra. Elaine Cristina Luditk, RG n' 9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG no

9.170.714-4 SSP/PR" desigrados pela Portaria n' 056/2011, para proceder o julgamento dos

envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão
Presencial n" 4212014 - destinado a contratação de cobertura de seguro para veículos e maquinas

pesadas da frota municipal. Aberta a sessão o pregoeiro informou que protocolou os envelopes no I

e no 2 03 (três) empresas, sendo elas: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, CNPJ n" 61.198.164/0001-60, representada pelo Sr. Fábio Garcia de Paula, RG no

4.297.935-0 SSP/PR, GENTE SEGURADORA AS, CNPJ n' 90.180.605/0001-02, representada

pelo Sr. Leonardo Masiero Duarte, RG n" 67449860 e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
CNPJ no 61.074.17 510001-38, representada pelo Sr. Auro da Costa Mello, RG n" 3.889.016-0

SSP/PR. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o representante da empresa presente apresentasse

os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro

iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde verificou-se que

a proposta apresentada pela empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.4., CNPJ n'
61.074.17510001-38 não constava os valores das coberturas oferecidas, tais como danos materiais a

terceiros, danos pessoais a terceiros, APP morte por passageiro, APP invalidez por passageiro e

APP despesas médico hospitalares. Por esta razão a comissão de licitação resolveu inabilitar a

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ n" 61.074.17510001-38. O representante da

empresa presente não manifestou interesse em interpor recurso. Por esta raáo a comissão resolveu

continuar com a seção, onde foi dada oportunidade írs empresÍrs de apresentarem seus lances.

Diante dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como vencedoras as empresas PORTO
SEGURO COMPAI{HIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ n'61.198.164/0001-60 e GENTE
SEGURADORA AS, CNPJ n' 90.180.605/0001-02, credenciadas, conforme edital, tendo em vista

que as mesmÍrs apresentaram menores lances, compativeis com o mráximo estipulado no edital,

conforme relatório anexo. Em seguida, procedeu-se à anriüise dos documentos das empresas

vencedoras do certame e observou-se que Írs mesmas atenderam aos requisitos editalícios, sendo

portanto declaradas habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de l0 (dez) minutos

para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestação de

Rua Walfredo Bittencouít de Moraes, 222 - 6(0xx43) 326G8100 C.N.P.J. 95.561.080i0001-ó0
E{ail: I9i!gggg@!§!r!g9Lu Nova Santa Bárbara - Paraná

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTARA DOS ENVELOPES N'T E N'2

NEF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCAL N" 12I2OI1 . PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O

055/2011

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregâo Presencial n" 4212014 -

(PMNSB) - Contrataçiio de cobertura de seguro para
veículos e maquinas pesadas da frota municipal.

\
'/ I
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

intenção de interpor recuÍso o Pregoeiro ADJUDICA às empresas os objetos licitados. Foi
informado a empÍesa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.4., CNPJ n' 61.074.17510001-38 que a

mesma podení fazer a retirado do envelope 2 contendo os documentos de habilitação, lacrado, no

Setor de Licitações. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua

Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a
presente ata que lid4 e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes.

ro

Elaine
Equipe de a o

Ma o de

es

rk

,Fál-
empresaRepresentante da Porto

ulpe apo lo

Seguro Companhia de Seguros Gerais

R presa

ero Duaite
Gente Seguradora AS

Rua Wdtuo Bittencouí de MoÍâes, 222 - 6(0xx43) 3266-8100 C.N.P J. 95.561.0t0/0001-60

Éfiail: licitacao@nsb.Dr.oov.bÍ Nova Santa BáóaÍa - Paraná x )
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NOVA SANTA BARBARA
RESULTADO DE L|C|TAçÃO - PREGÃO PRESENCTAL No 4Z2Oí4 - SRp

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

A Comissão Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 2í de agosto de 2014, às

14h00min, no prédio da Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de

Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Sânta Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se

o julgamento das propostas e abertura da documentação apresentada na licitaÉo na

modalidade Pregão Presencial no 4212014, destinado a contratação de cobertura de

seguro para veículos e maquinas pesadas da frota municipal. Protocolaram os

envelopes n" 'l e n'2, 03 (três) empresas, sendo elas: PORTO SEGURO COMPANHIA

DE SEGUROS GERAIS, CNPJ n' 61.198.164/0001-60, GENTE SEGURADORA AS,

CNPJ n' 90.180.605/0001-02 e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ n"

61.074.175/0001-38. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o representante da

empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital.

Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes

contendo as propostas de preços, onde verificou-se que a proposta apresentada pela

empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ n' 61 .074.175/0001-38 não

constava os valores das coberturas oferecidas, tais como danos materiais a terceiros,

danos pessoais a terceiros, APP morte por pessageiro, APP invalidez por passageiro e

APP despesas médico hospitalares. Por esta razâo a comissâo de licitação resolveu

inabilitar a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.4., CNPJ n" 61.074.17510001-38.

O representante da empresa presente náo manifestou interesse em interpor recurso. Por

esta razão a comissão resolveu continuar com a seçáo, onde foi dada oportunidade as

empresas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o Pregoeiro

declarou como vencedoras as empresas PORTO SEGURO COMPANHIA DE

SEGUROS GERAIS, CNPJ n" 61.198.1ô4/0001-60 e GENTE SEGURADORA AS,

CNPJ n" 90.180.605/0001-02, credenciadas, conforme edital, tendo em vista que as

mesmâs apresentaram menores lancês, compatíveis com o máximo estipulado no edital,

conforme relatório anexo. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos das

Rua walfÍedo BittencouÍt de Moraes no z2z,CentrqI 43. 3266.8100, I - 86-250{00 -Nova Santa BáÍbara.

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÂ

empresas vencedoras do certame e observou-se que as mesmas atenderam aos

requisitos editalícios, sendo portanto declaradas habilitadas.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Santa Bárbara, 221081201 4

Elaine na Lu
Setor

Rua WdÊedo Bittencourt d€ Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br' www.nsb.pr.eov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipa-l

Diante do Parecer do Departamento Juúdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade 'PREGÃO PRESENCIÁL', n.o 42l2OL4 -

SRP, para que se manifeste sobre â HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Sânta Bá,rbara, 28/08/2014.

&
Eduardo hlontanher de Souzo
Pregoeiro - Portaria 056 l20ll

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.E 100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - ur,rrv.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADWDICAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.42l2O14 - SRP

produza seus jurídicos e legâis efeitos.

Dar ciência aos in sados, observados as prescriçÕes

legais pertinentes

pal
Cla
Pr e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacaoú)nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

REFEITURA MUNICIPAL

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto (08) do ano de

dois mil e quatorze (2014), em meu Gabinete, eu Claudemir Valêrlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregâo Presenclal n." 4212OL4, destinado a contrataçáo de cobertura

de seguro para veiculos e maquinas pesadas da frota municipal, a favor das

empresas que apresentaram menores propostâs, sendo elas: PORTO SEGITRO

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ n' 61.198.1641O001-60, num valor

de RS 45,600,00 (quarenta e cinco mii e seiscentos reais) e GENTE

SEGURADORA AS, CNPJ n' 90.180.605/0001-02, num valor de R$ 4O.77O,OO,

(quarenta mil setecentos e setenta reâis) para que a adjudicaçáo nele procedida
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação das empresas:

PORTO SEGURO COMPAITHIA DE SF,GUROS GERAIS, CNPJ NO

61.198.164 /0001-60, num valor de R$ 45.60O,OO (quarenta e cinco mil e

seiscentos reais) e GEI{TE SEGURADORÂ AS, CNPJ n" 90. 180.605/0001-02,

num valor de R$ 4O,77O,OO, (quarenta mil setecentos e setenta reais). Tudo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade PÍegão Presencial n.o

4212Ot4.

Nova Santa Bárbara, Oll09 l2Ol4.

c rlo
cipal

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro,8 43.32ó6.E100,8 - 86.250400 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.qov.br - wtrv.nsb.or.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
313eá

Contrato no 028120í4
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA, PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS TENDO pOR OBJETO A CONTRATAçÃO DE
COBERTURA DE SEGURO PARA VEíCULOS E MAQUINAS
PESADAS DA FROTA MUNICIPAL,

Referente Pregão Prêsencial n.o 4212014

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a efetuar seguro para veículos e
maquinas pêsadas da frota municipal, conforme consta da proposta apresentada no Pregão

Presencial no42 12014 e especificado abaixo;

7

1

ITENS

1.600,00 1.600,00SEGURO DO VEICULO
ÔNIBUS 1313 - PLACA
ADP-5002

PORTO
SEGURO

UN í,001 1 ô'194

UN 1,00 2.050,00 2.050,001 2 6195 SEGURO DO VEÍCULO
ôNrBUs 1318 oF
URBANO - PLACA BXC.
0013

PORTO
SEGURO

UN 1,00 2.600,00 2.600,001 3 6196 SEGURO DO VEICULO
MICRO ÔNIBUS GRAN
MINI PLACA ARO 3602

PORTO
SEGURO

UN 1 00 2.600,00 2.600,00

(

1 6197 SEGURO DO VEÍCULO
MICRO ÔNIBUS CITY
CLASS. PLACAARM
9155

PORTO
SEGURO

4

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centlo, I 43. 3266.8100, I - 86.250400
Nova Santa BáÍbar4 Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.eov.br

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Prêsencial n.o 4212014 de um lado, a PREFEITURA DO ilUNrcÍPtO DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa
Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o
no 563.691.409-l residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS cERAlS, inscrita
no CNPJ sob n'61.198.164/0001-60, com sede na Av Rio Branco, 1489 - CEP: 01205905 -
Bairro: Campos Eliseos , São Paulo/SP, neste ato representada por seus procuradores Sr,
Joelson Renato Barbosa, CPF N'019.965.409-39, RG N'61570160, SSP/SP, e pela Sra.
Marta Wouters llontoya, CPF N' 603.1M.650-00, RG N" 57124465-8, doravante
denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993,

alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, a,ustam e celebram o presente contrato, de acordo
com as seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

Píeço
unitáriô

PrcÇo totâiCódigo
do
píodutol
servÍÇo

dodo
medida

«



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
& 4

1 5 ô198 SEGURO DO VEÍCULO
ÔNIBUS cITY CLASS

PORTO
EGURO

70C16 - PLACA AUL

UN 1,00 2.600,00 2.600,00

1 6 6199 SEGURO DO VEÍCULõ
ôNTBUS í5.190 EoD -
PLACA AU1.8638

lFoRro

lseouno

UN 1,00 5.300,00 5.300,00

1 7 6200 SEGURo Do VEÍCULo
DUCATO MINIBUS.
PLACA A1P.1844

PORTO
EGURO

UN 1,00 2.940,00 2.940,00

1 I 6201 SEGURo Do vEÍcULo
MASTER runcÁo
CURTO 2.5 DCI - PLACA
ARW€553

PORTO
EGURO

UN 3.200,00 3.200,00

1 24 6217 SEGURo oo velcur_o
BANDEIRANTE PICK UP
- PLACA AIA 9519

o
RO

UN 1,00 980,00 980,00

1 25 6218 SEGURo Do VEÍcULo
cAMtNHÃo F 'l2ooo -
PLACA AIM 2667

lFoRro

lseouno

UN 1,00 2.050,00 2.050,00

1 26 6219 SEGURo Do VEÍcULo
CAMINHÃo FoRD
/CARGO 1317E. PLACA
ASO 6s28

o
GURO

UN 1,00 2.100,00 2.100,00

1 27 6220 SEGURo Do VEIoULo
CAMINHÃo AMV PUMA
914 - PLACA ADC 1662

EGURO
UN 1,00 2.000,00 2.000,00

1 28 6221 SEGURo Do VEÍcULo
CAMTNHÁo í111 -
PLACAACO 1174

í.680,00 1.680,00

1 29 6222 SEGURo Do VEÍcULo PORTO
CAMINHÁo cARGo 13í9 EGURO
E5 TURBO 4X2 - PLACA
AVl7427

UN 1,00 2.300,00 2.300,00

1 JÍ 6230 SEGURo Do VE[cULo
MICRO ONIBUS CITY
CLASS ESCOLAR E5.
PLACA AXR 7.123

IFóã

r"
TO
URO

UN 1,00 3 200,00 3.200,00

1 38 6231 SEGURo Do VEÍCULo
CAMINHÃo ATRoN 2729
6X4. PLACA AYF 3768

ORTO
EGURO

UN 1,00 3.100,00 3.100,00

1 39 o23Z SEGURo Do VEÍcULo
AMBUúNcIA MASTER
FURGÁo EXTRA2.3 -
PLACAAYJ 1534

ORTO
EGURO

UN í,00 5.300,00 5.300,00

TOTAL 45.600,00

cúusuLA SEGUNDA- oas coNorçôes

Por ocasião da firmatura do pÍesente contrato a CONTRATADA
deverá apresentar os documentos comprobatórios de que os veículos encontram-se

2

segurados;

ERua Walfredo BittcncouÍt dc Moraes no 222, CcÍttÍo, I 43. 3266.8100, I - E6.250400
Nova Santa Bárb8Íq Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br

Estado do Paraná

l,,'

lPoRTo lur.r h.oo

lseouno I I



PREFEITURA MUNICIPAL c15@
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

A CONTRATADA deverá prestar assistência gratuita, durante as 24
(vinte e quatro) horas do dia, sempre que solicitada, sem ônus ao Município, tais como:
remoção do veículo em c€lso de panes elétricas e/ou mecânicas com avarias ou acidentes
(guinchos e/ou reparos), para a cidade de Nova Santa Bárbara ou e qualquer outra
localidade do Estado do Paraná ou qualquer outra localidade do Pais, incluindo-se rodovias
federais, estaduais e municipais

A CONTRATADA deverá informar, por ocasiáo da assinatura do
contrato, os telefones nêcessários à solicitação da Assistência;

A CONTRATADA deverá fornecer a apólice dos seguros no prazo de
10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, a qual passará a fazer parte do presente
contrato para todos os efeitos legais;

A apólice deverá ser entregue na Secretaria de Serviços Públicos
lntemos, no Departamento de Compras, localizado na PreÍeitura Municipal, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, cenlro, cidade de Nova Santa Bárbara;

No ato dâ entrega as apólices deverão passar por avaliação de uma
Comissão constituída pela Administrâçáo, que deverá atestar se o mesmo atenda as
características constantes neste Edital.

Não haverá período de carência para recebimento da indenizaçáo;

Quando da oconência de sinistros ou acidentes, o encaminhamento
do processo ficará por conta do representante da licitante vencedora do serviço contratado
(Seguradora), neste caso, provavelmente o corretor responsável, com registro na SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados);

O Seguro deverá contemplar valores de mercado durante a vigência
da Apólice conforme cotação constante na tabela FIPE ou, não existindo cotação na tabela
FIPE, a seguradora deverá informar na apólice qual a tabela que a substitui;

A execuçáo do objeto do presente contrato será acompanhada e
Íiscalizada pela CONTRATANTE, atraves de seus órgáos competentes, cabendo a
CONTRATADA cumprir integralmente, e de pronto com as reclamaçóes emanadas dessa
fiscalizaçáo;

O objeto do presente contrato não poderá ser transferido, no todo ou
em parte, a qualquer título, a terceiros, pela CONTRATADA.

A licitante vencedora Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçóes
editalícias, os acréscimos ou supressóes que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor proposto, conforme art. 65, parágrafo 1o da Lei n.o 8.666/93;

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

ç-

J kRua walfÍedo Bittencaurt de MoÍaes no 222, Ccntro, I 43. 3266.E100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná - tr - E-mail - ligi@aq@$b"p!€etLb - *$,unsb.pr.gov.br

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, e/ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo, cabendo ao
CONTRATANTE reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à
CONTRATADA, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos
causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros;

/



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
3i6 w

Estado do Paraná

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 4212014 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 21108t2O14.

PARÁGRAFO PRltulElRO - As partes declaram ter pteno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
represêntantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA - Do PREço

CúUSULA QUINTA. Do PAGAIÚENTo
O pagamento ocorrerá em parcelas em dia pré - determinado pela

CONTRATANTE, ou conforme seja mais conveniente para a mesma.

PARÁGRAFo Útttco - A CoNTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Notâ Fiscâl ou recibo, conforme os serviços prestados, no
valor dos exames eÍetivamente realizados, devendo constar na Nota
Fiscal ou Recibo, a relaçáo dos exames efetivamente realizados e seus
respectivos valores, tudo de acordo ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA. DA RESGISÃo CoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral
e escrito da Adminiskação, nos c€lsos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei

Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo êntrê as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das aúoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que hâja conveniência da Administraçáo.

PARAGRAFO UNICO - Quando a empresa vencedora der causa a
rescisão do contrato, além de multa de 20olo (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a u
das seguintes sânçóes:

Rua WalÊedo Bittcncout de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100, I - 86.250{00
Nova Santa BáÍbarÀ Paraná - g - E-mail - ticitacao@rsb.pr.goy.br - wr,vw.nsb.pr.gov.br

Para a prestação dos serviços descrita na Cláusula Primeira, a
CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o vator totat de R$ 45.600,00,
(Quarenta e Ginco il e Seiscentos Reais), divididos em 06 parcelas mensais.

I
4 r
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

no

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento
de contratar com a AdministrâÉo pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
puniçâo ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, gue será concedida sempre que o
proponente ressarcir a AdministraÉo pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

CLÁUSULA oITAVA. DAs SANçÔES

Em oconendo inexecuçâo e/ou descumprimento das
obrigaçóes assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos
termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores,
responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) dâ avença.

CúUSULA NoNA. DA DoTAçÂo oRÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitaçáo conerão por conta da dotação orçamentária

cúUsULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCN.

O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, renováveis a critério da Administração, até

totalizar o máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

5

v

170 3.90.39.00.00
360 loa.oor.on.r zz.oo7o.02006 0 3.3.90.39.00.00
5?0 los.oor.oo. r zs.oo9o.02oo8 0 3.3.90.39.00.00
640 lo+.oor.r s.r zz.oroo.o2oo9 0 3.3.90.39.00.00
1260 lol.oos.zo.oor.ozi o.02o1 s 0

1530 los.o02. 1 2.361.02 40.o2o17 0

1540 los.ooz. r z.oor.oz 40.02017 103

1550 fos.ooz. r z.aor.oz 40.02017 104 3.3.90.39.00.00

1560 los.ooz. r z.eor.oz 40.02017 107 3.3.90.39.00.00

1570 los.ooz. r z.aor.oz 40.02017 114 3.3.90.39.00.00
'1580 los.ooz. r z. gor.oz 40.02017 117 3.3.90.39.00.00

1590 los.ooz. r z.ssr.oz 40.02017 tJo
1800 los.ooa. r z.sor.oz8o.o2o2o 102

2300 loz.oor. r o.sor.ooao.ozozo 0 3.3.90.39.00.00

2310 loz.oor. r o.sor.osao.ozozo 303 3.3.90.39.00.00

2550 loz.ooz. r o.aoa.osgo.0203r 497 3.3.90.39.00.00

2650 loa.oor.oa.zla.oal o 02o33 0

3í 50 loa.oos.oe.zls.orso.02o36 0

DOTAÇoES
Conta da despesa lFuncional programátjca de da despesa

lo2.oo1.o4.122.oo3o.o2oo2 Io

13.3.90.39.00.00

13.3.90.39.00.00

13.3.so.39.oo.oo

13.3.90.39.00.00

13.3.90.39.00.00

13.3.90.39.00.00

13.3.90.39 oo.oo

Y
Rua Walfredo BittencouÍt dc Moraes no 222, Cenuo, t 43. 3266.E100, B - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA

cúusut-l oÉcrua pilMErRA- Do REAJUSTE

Para cada l2 (doze) meses de vigência do presente contrato, o
valor será reajustado tendo como base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

peRÁenmO ÚNICO - As apólices deverão ter vigência de í2
(doze) meses, com início em 07 de setembro de 2014, e
deveráo ser entregues ao Executor do Contrato, no Setor de
Licitações da Contratante, no prazo máximo de't0 (dez) dias após
a assinatura do contrato.

GúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do FORO

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato,

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de munhas.

Nova Santa Bárbara, aos 01/09/2014

o

ntratante
,.elson Renaro Barb.rsa

Procurador
R.G. n" 61570160

a _ô F. no c19.995.40e-ro

Porto Seguro s Gerais - Contratada
NÉIDE OLIVEIRA SOUZA

PROCURADORA
RG:28.543.39G9

CPF: 205.408.568-51
a Montoya

Porto Seguro Cia De Gerais - Contratada

P

*u%oronoo,
Secretário de Obras, Trabalho e Geraçáo de Emprego

Responsável pelo acompanhamento do contrato

6

Rua walfiedo Bittencourt de Mord€s n'222, Cenüo, t 43. 3266.8100, I ' E6.250400

Nova Santa BáÍbaÍa, Paraná - El - E-mail - licitacao@rsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.eov.br

Estado do Paraná

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena -

Paraná, para a soluçáo das questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Y
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Estado do Paraná

Gontrato no 02912014
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA ÍÚUNICIPAL DE
NovA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA, GENTE SEGURADoRA
s/A TENDo poR oBJETo A coNTRATAçÃo DE CoBERTURA DE
sEcuRo peu veícut-os E tuAeutNAs pESADAs DA FRorA
MUNICIPAL,

Referente Pregão Presencial n.o 4212014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 4212014 de um lado, a PREFEITURA DO MUNtCiPtO DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa
Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o
no 563.691.409-l residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado GENTE SEGURADORA S/A , inscrita no CNPJ sob n'
90.180.605/0001-02, com sede na Av Carlos Gomes, 350 - CEP: 90480000 - Bairro: Boa
Vista, Porto Alegre/RS, neste ato representado pelo Sr. MaÍcelo Wais, CPF N'
632.005.380-15, RG N" 7009036166, SSP/RS, doravante denominada CONTRATADA, em
conformidade com a Lei no 8666, de 2't de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e
posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas
e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a efetuar seguro para veículos e
maquinas pesadas da frota municipal, conforme consta da proposta apresentada no Pregão
Presencial no42 12014 e especificado abaixo;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, C€úo, I 43. 3266.8100, I - E6.250400
Nova Smta BáóarÀ Paraaá - E - E-mail - llglts!41@lsbtrtgprlbl - www.nsb.pr.sov.br

1

S

1 00 1.690,00 1.690,00UN1 I 6202 SEGURO DO
VEÍCULO KOMBI
STANDARD 1.6 -
PLACA 48Y.8515

leeNre
lsecunno
lone
I

UN 1,00 2.140,00 2.140,00I 10 6203 SEGURO DO
VEICULO \^^'/ KOMBI
ESCOLAR 1,4 FLEX.
PLACA AQY-8836

lcErure
lsecuneo
lona
I

UN 1,00 2.140,00 2.140,00SEGURO DO
VEÍCULO Vl,V/KOMBI
STANDER 1.4 FLEX -
PLACA ARR 5666

RA
EGURAD

GENTEI 11 6204

UN '1,00 2.290,00 2.290,001 12 6205 lc
ls

SEGURO DO
VEíCULO \ 

^//KOMB|

ENTE
EGURAD

Código
do
produtoJ
serviÇo

Unidâde

Ínedida

Quantida
dê

Preço
unitário

PreÇo totâlLot Ite Descrição do
produto/serviço

ii,{arca cio

lprodr.rto

I
I
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LOTACAO 1.4 FLEX -
PLACAAQE 13

ORA

1 í3 6206 SEGURO DO
VEICULo KoMBI
lorRçÃo r.a ev
TOTAL FLEX. PLACA
AVt 4591

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 2.290,00 2.290,00

1 14 6207 SEGURO DO
veÍcur-o DUcATo
CARGO 2.8 TB -
PLACA AMT 7386

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 3.650,00 3.650,00

1 't5 6208 SEGURO DO
veÍcur-o vw/pARAl
CITY 1.6 - PLACA
ALP 3955

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 1.290,00 1.290,00

I í6 6209 SEGURO DO
VEÍcULo coRSA
CLASSIC LS 1.0 VHC
FLEX - PLACA ATY
9317

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 't,00 990,00 990,00

1 17 6210 SEGURO DO
vEícuLo coRSA
CLASSIC LS 1.0 VHC
FLEX - PLACAATW
9738

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 990,00 990,00

1 18 6211 SEGURO DO
VEÍcULo NoVo
CLASSIC SEDAN LS
í.0 VHCE FLEX -
PLACA AVF 3684

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 990,00 990,00

1 '19 6212 SEGURO DO
veÍcur-o wlpRRnrr
CL 1.6 MI - PLACA
AIA 1954

GENTE
SEGURAD
ORA

UN '1,00 1 .210,00 1 .2í 0,00

I 20 6213 SEGURO DO
veículo col
SPECIAL 1.OMI .
PLACA AJT 7929

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1 00 1.050,00 1.050,00

1 21 6214 SEGURO DO
vEÍcuLo uNo MrLLE
1.0 FLEX. PLACA
AMW 3518

GENTE
SEGURAD
ORA

UN '1,00 1.090,00 1.090,00

1 22 6215 SEGURO DO
veícuto coL cL 1.6
MI - PLACA AHR 1459

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 1 .1 00,00 't.'100,00

1 23 6216 SEGURO DO
vElcuLo FroRrNo
WORKING - PLACA
AIB 2534

GENTE
SEGURAD
ORA

UN 1,00 1.200,00 1.200,00

1 30 6223 SEGURO DO
VEÍoULo coRSA

GENTE
SEGURAD

UN 1,00 1.020,00 1.020,00

2

Rua Wal&edo Bittencourt de Moraes no 222, Cenho, I 43. 3266.8100, B - 86.250-000
Nova SÜlta Bâbar4 Par&á - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
M

.q21
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

SEDAN SUPER 1.6
MPFI - PLACA AKE
4146 |"*

1 31 6224 SEGURO PÁ
CARREGADEIRA
WA2OO

lcerure
lseounno
lonn

UN 1,00 6.680,00 6.680,00

1 32 6225 SEGURO RETRO
ESCAVADEIRA4X4
3C

lcerure
lsecunno
lone

UN 1,00 4.390,00 4.390,00

1 JJ 6226 SEGURO DO
veÍculo GoL ctrY
1.6 T FLEX 4P.
PI-ACAAQR 8682

GENTE
EGURAD
RA

UN 1,00 L 150,00 1.150,00

1 34 6227 SEGURO DO
veÍcur-o coRSA
CLASSIC LS 1.0 4P -
PLACA AXK 9736

UN 1,00 1.040,00 1.040,00

1 35 6228 SEGURO DO
veiculo cRRr.t
SIENA ESSENCE 1.6
- PLACA AXN 5594

loerure
lseounno
lonn
I

UN 1,00 1.'t 90,00 1 .190,00

1 36 6229 SEGURO DO
velcuLo uNo MTLLE
ECONOMY 1.0 -
PLACA AXN 5575

GENTE
EGURAD
RA

UN 1,00 1 .190,00 ''t . 't90,00

TOTAL 40.770,00

cúusuu SEGUNDA - DAs coNDtçoEs

Por ocasião da firmatura do presente contÍato a CONTRATADA
deverá apresentar os documentos comprobatórios de que os veículos encontram-se
segurados;

A CONTRATADA deverá prestar assistência gratuita, durante as 24
(vinte e quatro) horas do dia, sempre que solicitada, sem ônus ao Município, tais como:
remoçáo do veículo em caso de panes elétricas e/ou mecânicas com avarias ou acidentes
(guinchos e/ou reparos), para a cidade de Nova Santa Bárbara ou e qualquer outra
localidade do Estado do Paraná ou qualquer outra localidade do País, incluindo-se rodovias
federais, estaduais e municipais

A CONTRATADA deverá informar, por ocasiáo da assinatura do
contrato, os telefones necessários à solicitação da Assistência;

A CONTRATADA deverá fornecer a apólice dos seguros no prazo de
10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, a qual passará a fazer parte do presente
contrato para todos os efeitos legais;

A apólice deverá ser entregue na Secretaria de Serviços Públicos
lnternos, no Departamento de Compras, localizado na PreÍeitura Municipal, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, c'entÍo, cidade de Nova Santa Bárbara;

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes no 222, c@tm, t 43. 3266.8100, B - 86.250{00
Nova Santa BáÍbar4 Paraná - El - E-mail - ügitr@í@nsb"Br.gotlbr - www.nsb.pr.gov.br
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No ato da entrega as apólices deverão passar por avaliação de uma
Comissão constituída pela Administraçáo, que deverá atestar se o mesmo atenda as
características constantes neste Edital.

Não haverá período de carência para recebimento da indenizaçâo;

Quando da oconência de sinistros ou acidentes, o encaminhamento
do processo ficará por conta do representante da licitante vencedora do serviço contratado
(Seguradora), neste caso, provavelmente o conetor responsável, com registro na SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados);

O Seguro deverá contemplar valores de mercado durante a vigência
da Apólice conforme cotaçáo constante na tabela FIPE ou, não êxistindo cotação na tabela
FIPE, a seguradora deverá informar na apólice qual a tabela que a substitui;

A execuçáo do objeto do presente contrato será acompanhada e
fiscalizada pela CONTRATANTE, através de seus órgãos competentes, cabendo a
CONTRATADA cumprir integralmente, e de pronto com as reclamações emanadas dessa
fiscalização;

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, e/ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo, cabendo ao
CONTRATANTE reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à
CONTRATADA, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos
causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros;

O objeto do presente contrato não poderá ser transferido, no todo ou
em paÍte, a qualquer tÍtulo, a terceiros, pela CONTRATADA.

Fazem parte integrante deste contrato os sêguintes documentos:

a) Pregão Presencial N.o 4212014 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 2'1108D014.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, seráo considerados

súcientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execuçáo.

PARÁGRAFO SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre

os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRo - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que

vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

Rua walfredo BitlencouÍt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa BárbaiÀ Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
editalícias, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor proposto, conÍorme art. 65, parágrafo 1o da Lei n.o 8.666/93:

CúUSULA TERGEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
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Estado do Parâná

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

cr-Áusula QUARTA - Do pREço

Para a prestâÉo dos serviços descrita na Cláusula Primeira, a
CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o vator totat de R$ 40.270,00,
(Quarenta Mil, Setecentos e Setênta Reais), divididos em 06 parcelas mensais.

CúUSULA QUINTA. DO PAGAÍUIENTO
O pagamento ocorrerá em parcelas em dia pré - determinado pela

CONTRATANTE, ou conforme seja mais conveniente para a mesma.

PARÁGRAFO ÚN|CO - A CONTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal ou recibo, conforme os serviços prestados, no
valor dos exames efetivamente realizados, devendo constar na Nota
Fiscal ou Recibo, a relação dos exames efetivamente realizados e seus
respectivos valores, tudo de acordo ao ajustado na Cláusula Quarta.

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral
e escrito da Administraçáo, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei

Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde

de que haja conveniência da Administraçáo.

PARÁGRAFo ÚHtco - Quando a empresa vencedora der causa a
rescisão do contrâto, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma

das seguintes sançôes:
a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
puniçáo ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
deconido o prazo da sanÉo aplicada com base no contido na letra 'b'.

CLÁUSULA OITAVA. DAS SANÇÕES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das
obrigaçóes assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos

5

Rua Walfrsdo Bittencourt dc Moraes no 222, Cenúo, 8 43. 3266.E100, El - E6.250{00
Nova Santa Bárbar4 Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
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termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores,
responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA NoNA - DA DoTAçÃo oRÇATIENTARIA

As despesas deconentes desta Licitaçáo conerão por conta da dotação orçamentária

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE VIGÊNC|A.

O presente contrato terá prazo de vigência de í2 (doze)

mêses, contados a partir de sua assinatura, renováveis a critério da Administraçáo, até

totalizar o máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚXtcO - As apólices deveráo ter vigência de 12
(doze) meses, com início em 07 de setêmbro de 2014, ê
deverão ser entregues ao Executor do Contrato, no Setor de
Licitações da Contratante, no prazo máximo de '10 (dez) dias após
a assinatura do contrato.

??4

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA DÉCIMA PRIÍÚEIRA- DO REAJUSTE

Para cada 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, o
valor será reajustado tendo como base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

*a

6
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OTA ES

170 loz.oor.ú. rzz.ôoso.ozooz 0 3.3.90.39.00.00

los.oor.o+. r zz.oo7o.02006360 0

520 loo.oor .oo. r zs.oo9o.02oog 0

lo+.oo t . t s. tzz.o1 oo. o2oo9640 0

1260 lo+.oos.zo.oor.o21o.o2o1 s 0 3.3.90.39.00.00
1530 los.ooz. r z.aor .oz4o.o2o17 0 3.3.90.39.00.00
1540 los.ooz. r z.aor .oz4o.o2o't7 103 3.3.90.39.00.00

104 3.3.90.39.00.001550 fos.ooz. r z.sor.o24o.o2o17
1560 los.ooz. r z.sor .0240.02017 107

1570 los.ooz. t z.gor .0240.02017 114

1580 fos.ooz. r z.sor.o24o.o2o17 117 3.3.90.39.00.00
136 3.3.90.39.00.001590 los.ooz. r z.sor .024o.02017
102 3.3.90.39.00.001800 los.oos. r z. so r .o 2Bo.o2o2o

2300 loz.oor . r o.sor .0340.02026 0

2310 loz.oor.r o.sor.o34o.02026 303
3.3.90.3S.00.002550 loz.ooz. r o. aoa.o39o.o2o3r 497

3.3.90.39.00.00loa.oor.oe.z++.0a1 o.o2o332650 0

3150 loa.oos.oa.zls.o4so.02o36 0 3.3.90.39.00.00
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Contâ dã
despesa

programática de recurso lNatr-rreza da
I

ls. s.so.sg.oo.oo

lo.s.so.gg.oo.oo
ls.s.so.gg.oo.oo

13.3.90.39.00.00

ls.s.so.gs.oo.oo

F.3.eo.39.oo.oo
13.3.90.39.00.00
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena -
Paraná, para a soluÉo das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato,
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Santa Bárbara, aos 0"1/09/2014

o

Prefeito nt

Marcelo Wais

Gente Seguradora S/A - Contratada

,"{,W:::r,^*
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego

Responsável pelo acompanhamento do contrato

#
Rua WalÊedo Bitt€ncourt de Moraes no 222, Ccntso, t 43' 3266.E100' I - E6.250{00 q
Nova Santa B&barq Paraná - El - E-mail - licitracao@nsb'pr.gov,br ' www nsb.pr.eov.br
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í'TERMo ADlnvo Ao coNTRATo oe enesreçÃo
DE sERvlços N' 028r20,t4, euE ENTRE sl cELEBRARAU o nuntcipto oe
NovA sANTA gÁRelRA E A EMpRESA poRTo sEGURo ctA DE sEGURos

GERAIS.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e

domiciliado nesta cidade, e do outro lado empresa PORTO SEGURO CIA DE

SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob n" 61.198.164/0001-60, com sede na Av

Rio Branco, 1489 - CEP: 01205905 - Bairro: Campos Eliseos , São Paulo/SP, neste

ato representada por seus procuradores Sr. Joelson Renato Barbosa, CPF N"

019.965.409-39, RG N' 61570160, SSP/SP, e pela Sra. Marta Wouters Montoya,

CPF N' 603.184.650-00, RG N' 57124465-8, resolvem aditar o Contrato de

prestação de serviços n.o 02812014, para "cobertura seguro para veículos e

maquinas pesadas da frota municipal", firmado entre ambos em 01 de setembro de

2014, referente ao Processo Licitatório de Pregão Presencial n.o 4212014, mediante

as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRTMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a redução do valor

original do contrato em R$ 2.940,00 (dois mil novecêntos e quarenta reais),

referente à retirada do seguro do veículo Ducato Minibus - Placa ALP-1844, em

Íazâo da Lei Municipal n" 73712014 que autoriza a alienação deste veículo através

de leilão. O valor do contrato passará a ser de R$ 42.660,00 (quarenta e dois mil'

seiscentos e sessenta reais),

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, gue não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

s
I
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NOVA SANTA BARBARA

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárb , 04 de setemb de2014.

Cla flo

Prefeito nt Contratante

Joelson rbosa

elson Renaro daioúsa
ProcuadoÍ

R.G. n"615?0í60
l-P.F. n' 019.965'rno'eo

Porto Seguro Cia ros Gerais - Contratada

ú^

ITIEIDE OuVEIRA SOUZA
PROCURADORÁ

RGr 28.543.39&8
CPF: 205.408.568-51

ontoya
Porto Seguro Cia De uros Gerais - Contratada

JoãoA io Bortotti
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego

Responsável pelo acompanhamento do contrato

1
,N
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NOVA SANTA BARBARA

't'TERMO AD|T|VO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE SERVIçOS N' 029/2014, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNICíP|O DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, residente e

domiciliado nesta cidade, e do outro lado empresa GENTE SEGURADORA SrA ,

inscrita no CNPJ sob n'90.180.605/0001-02, com sede na Avenida Carlos Gomes,

350 - CEP: 90480000 - Bairro: Boa Vista, Porto Alegre/RS, neste ato representado

pelo Sr. Marcelo Wais, CPF N" 632.005.380-15, RG N" 7009036166, SSP/RS,

resolvem aditar o Contrato de prestação de serviços n.o 02912014, para "cobertura

seguro para veículos e maquinas pesadas da frota municipal", flrmado entre ambos

em 01 de setembro de 2014, referente ao Processo Licitatório de Pregão Presencial

n.o 4212O14, mediante as seguintes cláusulas e condições:

GLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a redução do valor

original do contrato em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), referente à retirada

do seguro do veículo Gol Special 1.0M1 - PLACA AJT 7929, em razâo da Lei

Municipal n" 73712014 que autoriza a alienação deste veículo através de leilão. O

valor do contrato passará a ser de R$ 39,720,00 (trinta e nove mil, setecentos ê

vinte reais).

CúUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

#
presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

I
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NOVA SANTA BARBARA

E por ser vonlade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 04 de setembro de2014.

êno

Prefeito nte

Marcelo Wais

Gente Seguradora S/A - Contratada

J io BoÉotti
ho e Geração de EmpregoSecretário de ras, Trabal

Responsável pelo acompanhamento do contrato
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'fr*PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRREsPoruoÊxcrA TNTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Admínistrafio

No 052/20í5

DATA: 11102115

ASSUNTO: lnclusão de Seguro paraYan2014

Mediante aúorizaçáo desta Secretaria Municipal de Saúde,

solicito a inclueão de eeguro da Írota municipal para a VAN,

marca/modelo Mercedes Bens Sprinter, ano de fabricação/modelo

2014, referente ao Pregão Presencial no4Z2O14.

Atenciosamente,

MARTA L SILVESTRE RUENDE
Secretária Municipal de Saúde

{(,ozr(5Recebido por:
Nome

O+"a4

Rua: Walfrodo Bittencourt de Moraes no 222, ?(43.326,6.122) ç,NPJ no 95.56'1.080/000160
E-mail: omnsb(Aonda.com. br - Nova Sarúa Bárbsra - Paraná

Data



t

324 fi*ü>

E 1

oRçÀrrENTo DE SEGURo op .*mouóvgr.
tíi1l.lo:5235020 9

gü..'P: LIB62J - INGÀSEG CORREÍORÀ E ÀDI,t DE SEGUR
s.atr..do: PREFETToRÀ rÍUlttctpÀr, DE NovÀ §À rÀ BÀRBiÀRÀ
v.lcúlo:02642 - UERCEDES BENZ §PRINTER 515-cDt vÀt
vlgúnclr:11/0212015 á 07109/2015 (208 diâs)

i..llt.do: ll/0212015
Eittcto: ll/02l2015
goUclt ôt :54162/20t5
co.t. (Errt) : 2r2E3l0 t.b.:201{
Itpo .t calcuto: PRo-RÀTÀ

Íôal.:2014 (0 l(hl 4 Portàs Diesel

DE ItÊM :455 '192 / 6

r4ulp. t.9.:

D.x (â.99):
D.c (!.99):
À.FP-Xo.t /Iüe.lld.r/D. x. E
c.ül,o Àrt ..tlco|
Ét Gr.:

NÀo coNrRÀrÀDo
NÁo coNrRÀrÀDo
Nlo coLl.RÀtÀDo

150,000.00
150.000.00
30,000.00

Nâô
Vêlculo nao possui est€ €quipa4oto

Cl . ar.rquiâ :

crt g. BcE:
Crt 9. RCE:

E

1 PÀRTICUIÀR
t coÉPREEllSrVÀ

I
0

035 0?1 20À 7{E

22

100.00t do

FORÀU OEERECIDÀS ÀO §EGUP.ADO DUÀS OPCOES PÀl,À À CONIP,ÀTÀCÀO DO SEGURO: VÀLOR DE I{EÀCÀDO REEERENCIÀDO E VÀLOR DETERUINÀDO. À OPCÀO
ESCOLHIDÀ FOI INDENIZÀCÀO POR VÀLOR DE MERCÀDO RÊÍIRENCIÀDO. EU CÀ§O DE INDENIZÀCÀO INTEGAÀL, À !íES!,tÀ, SERÀ DE 1OO.OO T DO VÀI,OR DO
!.SICULO REEERENCIÀ DÀ TÀBELÀ FIPE DIVOLGÀOÀ NO SIIE EIPE VIGENTE NÀ DÀTÀ DÀ INOENIZÀCÀO E ÂEGIÀO DE CONIRÀTÀCÀO
O VÀI,OR BÀSE U§ÀDO PÀFÀ CÀI/CUI,O DO SEGURO DEVERÀ SER O VÀIOR DÀ NOTÀ FISCÀL, SENDO OBRIGÀTORIÀ À ÀPRESENTÀCÀO DÀ MESMÀ JUNTÀ!{ENTE COú
À PROEOSTÀ DE SEGURO. CÀ§O O VÀIPR BÀSE USÀDO PÀR,à O CÀI.CUTO DO SEGUBO SE.'À OIFERENTE DO VÀI.OR EXPRESSO !IÀ NOTÀ EISCÀL, O ORCÀ!{ENTO OU

- Fránquia Para-Blisa/Tla!êllo : R§ 136.50
ia Vidlos Late!àis : RS 136.50

gàrantia de Àcidêntês Pêssoai.s por Passagêiro, o valo! uixiBo cont!âlôdo ê êonsidêlado po! pàssagêilo atê o limltê dê lotacac do
vêlculo. À1er dlsso. j.nclui cobêrtu!â pàrâ dêspêsâs nêdico-hospltrlares d.cote.tês de acidentês e.volv€.do o veiculo sêgulado.
Ern càso de locácao dê vêlcu1o dev€lao ser obedecidâs as condicoês de coÍt.â!âcao dà locadola
sê â tãbela EIPE, divulgada nô lite we.!ip!.o!g.b! for extinta ou dêixar dê ser publicadâ á indenizâÇâo inteq.âI te!á como bàse o

D.L:
D. C:
À. t. ?r

0.00
204.12

4 5.70
299.70

lqulp. t.p. :
D.L.:
D.C.;

12,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

368.61
1,0r0.58

693.72
520.29
4 56.56

À VISTÀ CHEQUE
1+1 CXEQUE
1+2 CIEOUE
1+3 CITEOUE

2, 0E1. r5
1, 040.58

693.12
524.29
431.04

1+5
1al
t+2
1+3
1+4

CITEQUE
CÀANE
CÀÀNE
CÀÀNE
CÀRNE

1+5 CÀ8rc
À vrslÀ ÀDc
1+1 ÀDC
1+2 ÀDC
1+3 ÀDC

389.18
2,081.15
t, 040 - 58

593.12
520.29

431,44
368.61

1+{ ÀDC
1+5 ÀDC

Dlâgnostico do Slstêrâ dc Erêlot
rârâ espêciàl nâ Porto Sêguro Finânceirà
Rêpollcào pêIo vâIor d. vêlculo 0XÀ, po! 6 És.s
Cobellurà pârà Dànos âo! Vidro! do Vciculo: 2 reposlcoês dê vldro durante ã vigenê1â dâ apollc.
Prêcoa êspeclàla nà àqut81cao dê cadeiras inÍantls pà!à âuto
Delconto n. GPS GaEln
Cobâltura dê ôânos âo! vldlos. .VêritiSue ar garantlâs, Iluitês ê e,.clu3oôs nàs condLcoes Ge!àis do seglrlo
§E O UsO ÀEÀL OO VEIC1|I.o ElR LCTÀçIO/ÀI,SGI'EI E TEIIBÀ SIDO CÀ,,CUI,ÀDO COIíO USO PÀRUCUIÀ&, ETQOÀDRE-O CORRETÀ}IENTE. EU CÀSO CONTRÀRIO,

N(,ll EVENTUÀL SINISIRO NÀO IIÀVERÀ COBERIIURÀ
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61198164/00o1-60
Razão Socia|: PORTO SEGURo CoMPANHIA DE SEGURoS GERAIS

Endereço: AV RIo BRANco 1485/9 R GUAIANAZES 1234 / cAMPos ELISEoS /
sAo PAULO / SP / 1205-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/0tl20t5 a 241O2120t5

Cêrtif icação Número: 2015012606243836434080

Informação obtida em LL/O2/2OL5, às 09:09:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

htFsJ Íyáp.cÍfxago/.bí/EmpÍ€sdcúCrí/fgecFSlmtrimiÍP@|.6p?y'ARPcssodltafiz=445658&VARP6S@445658&VARUÊSP&VARIÍ§cÍ=6't 19... 'll1



BRASIL Acesso à informação

Emissão dE ? üa & C€ítidto

Participe

3as
§erviços Legislâção Canais

W

ÍP Re(êitamral

-

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
C NPJ: 6í.198.í 64/ÍXXtl 60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividâs de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitc administrados pela Sêcretaria da Receita Federâl do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nq 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicação da regularidade Íiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do aÉ. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bêns ou direitos, ou coÍn embargos da Íazenda pnblica em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certiÍicação da rcgularidade fiscal.

Conforme disposto nG arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta cêrtidão, emitida em noÍne da matriz e válida para todas as suas filiais, refer+se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes

sociais pÍevistas nas alíneas 'a' a 'd' do paÍáSrafo único do aít. 11 da Lei rp 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:i/www.pgtfn.fazenda.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Íp'1.751, de 021012014
Emitida às 14:08:34 do dia 1U022015 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 09/08/2015.
Código dê controle da certidão: 9BA3.0DBF.62D0.EÍAC
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.

Nova Consulta PreDarar Dàqrna
P.la rmPre5rào

EE

htpr^íww.recdtakeída.go/.b/adicffi/ATSPO/cqtlda0NDCcjutas€gMa/ResúhôSegMa.õp?Origsn='l&l'ipe1&Nl=6'l'198164000160&S€n...'1l1

11ltzm1s

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNÉO
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ffie
pRoposrA DE sEGrrRo DE Atrro/RCF-v/App/DMH - INCLUSÃo Do vEicul.o

É Olcm aa seguioa proposta 0l (Uo) veíqrlos de propricdsde d. PÍlfeirllrâ Muaicipal de Nova Santa Báôúi,/P& para Inclusão de itcúl
Dâ agtlicc 01.3U41658.

vrcÊNcLc, oo spcuRo

O prEÉ€ote rditivo tcrá vsli&de p€lo p€ríodo de lolo2nols à01109D015.

CUSTO DO §EGURO
O! v.loÍÊs drs iryortâDcias seguradas e pr&nioc forad 6tipulador coE bosê Ds aÉlic€ em ügêocia, c são os sêguiÀtes:

IteÍry'Marca,/Veiculo Placas lS Casco lS D. Materiâis
RS

lS D. Corporâis
RS

Frâlquia
Obriratóia RS

Prêmio
Totâl RS

22 - SpriDtcr 515 VAN 2.2
Diesel

t4/t4 Vlr. De Mercado 150.000,00 150.000,00 I1.450,00 6.063,95

PRXMIO TOTAI 6.063,95

Obs. O veículo possui cobertura de APP-MoÍte no valor de Rl§ 30.000,00 (Trinta mil reais) por passageüo, APP-
lnvalidez no valor de Rlt 30.000,00 (Trinta mil reais) por passageiro e Danos Morais no valor de R$ 30.000,00.

Prêmio Totrl prrr 0l Àutomóvel
N.' de Prrcelrs Custo do Seguro

À vtur! RS 6.063,95 (Sefu mil € sessertr e trê3 re.is e noventâ e ciDco centsvos,)

VÁLIDADE DA PROPOSTÀ

Este propostr é válids po! 07 (s€rc) diâs, cootados da data de eúissão desta prcposta

ASSI§TÊNCIA 24 IIORÂ§

O veícúo possü dirciro I serviço de Assistência 24 HoÍas que seú prestado 24 (ü e c quaúo) horas por diâ, duiante os ? (sete) dias da

seúânâ, qonforDe o Editâl quc dcu origeE a este Àditivo.

OES.: ÀCUARITAMOS O EN!'IO DA NOTA DE EMPENHO E DUT DOS VETCULOS PÁRÂ PROCEDERJUOS A EMISSÃO Do
Er\üx)sso E coNcf,DERMos A CoBERTURA pARA o vEÍcul.o.

Porto Alegre, l0 de Fevereiro de 2015.

Raphael Souza Valle
Licitâções

GENTE SEGT'RÀDORA S/À
seoe pnÓpRIA: Rua vü!.hâl Floriâno Pcixoto,450 - C.ítro - CEP 90.020{60 - PORTO ALEGRVRS

FoodF.r: (5 l) 3021.8888
CNPJ !.' m.l E0.@5/000142 - lD56iÉo EsLÀlât l§cuta
E-mrili g@t6a!ü!âdoía@8lolcseSlr.doÍa.corn-br

I

Seguradora

NC
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i-,.llX/l !t 4ll{ClÀl'5q ÉaDEQ.À:

Inscrição: 9018o6os/ooo1-02
Razão Social: GENrE SEGUPÁDoRA sA
Nomê Fantasia:cente SEGURADoRA

EndereçO: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 450 / CENTRO HISTORICO /
PORTO ALEGRE / RS / 90020-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiçôes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: O9/O2/2O15 a tO/O3/2015

Certif icação Número: 201 502090520 1 577 t26374

Informação obtida em IUOZ|2OLS, às 09:10:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hq6r^dww.rÍ&ê.c{ixago/.bÍ/Emrcsa/CúCríFgpcFSlmpíimkP+d.asp?VARPess@À,t*iz=í510'13&VARPesscFí/sl013&VÁRUÊRS&VARlnsct... 1/1
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF
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BRASIL Acesso à informação

Emissb ê ? üa de Certidâ

Participe

33e M
Serviços Legislaçâo Canais

f ÍF 
ReceitaFederal

n,tnrsrÉnro DA FAZENoA
Secretaria da Receita Federat do Brasil
ProcuradoÍia€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNÉO

Nomê: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001{2

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitc administrâdos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei na 5.fi2, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objêto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em DÍvida Ativa da União na Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 26 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta cêÍtidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere.se exclusivamente
à situaçáo do sujêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições

sociais previstas nas alÍneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. í1 da Lei nP 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitâção desta certidão está condicionada à verificação de sua autênticidade na lntemet, nos

endereços <httpJ/www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://www.pgún.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN rP 1.751, de 0211012014.

Emitida às 15:O4:22 do dia 2110112015 <lrl.a e data de BrasÍlia>.
Yálida alé 2Ot0712015.
Código de controle da certidão: A0'10,F822.5ir85.0348
Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento.

Nova Consulla Prep.rí pãginà
pàrà rmprêssào

EE

he:/,!Íww.recritâ-feenb.go/.br/adiceoedATsPo/c€ítjdadcNDCc!ú*aS€gMa/Resütâdos€gvia-asp?OrigEín=1&TipF1&Nl=S18m5000'l@&S€n... 1/1
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PREFETTURA MUNICIPÂL 340mffiF
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, LllO2l2OL5.

De: Setor de Llcitações

Para: Departamento de Co ntab llidade

Assunto: Inclusão de Veículos tro Seguro.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a soücitaçáo da Secretaria Municipal
de Saúde, solicito a Vossa Senhoria previsão orÇamentária para que seja
incluído no seguro o veículo Mercedez Benz Sprinter 515 - CDI Van, ano
2Ol4 l20l4, 7-ero Km, referente ao contrato a' O28l 2014, Pregáo Presencial
n" O42I2OL4, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ sob o no
il.Da.L64lOO01-60, num valor de R$ 2.081,15 (dois mil, oitenta e um reais
e qünze centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ehiw Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍt dc Moraes, n" 222, Cenho, I 43. 3266.E100, I - E6.250-000 - Nova SaDta Bfuüara - Paraná

El - Site - www.nsb.pr.gov.br
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PREFTITURA MUNICIPÂLffiwur

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊXCTA INTBNNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Seúoria em data de
lll0720l5, informamos a existência de preüsão para recursos orçamentários para que seja
inclúdo no segrro o veículo Mercedez Benz Sprinter 515 - CDI Van" ano 201412014, Zerc
Km, referente ao conüato f 02812014, Pregão Presencial n' 04212014, firmado enEe a
Prefeitura Municipal e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, CNPJ sob o n'61.198.164/0001-60, num valor de R$ 2.081,15 (dois mil, oitenta e

um reais e quinze centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentiiria é:

08 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3390.39.00.00 - Outros Sewiços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2430.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Barban, 1 1 10212015.

Lotttiuf,e Joz\c Çonpos
Contadora/CRC 04509 6 I O -4

Ruâ waltedo Bittcncouí de Moracs, oo 222, CentÍo, I 43. 3266.8100, A - 86 250400 - Nova Santa BáÍbara'
E-Site- nr pov br

Paraná


