
MUNICIPIO DE MARMELEIRO
olr

ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 15 de julho de2022.

Protocolo n" 71696

Requerimento no 05512022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERENCIA

1 - DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresapara seguro de um veículo
FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, chassis 9BD28IB3CNYXI5490.

2 - DA JUSTTFTCATTVA DA AQUTSTÇÃO E DO QUANTTTATTVO

Justifica-se a contratação de empresa paru seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD
1.3, chassis 9BD28IB3CNYX15490, tendo em vista que os veículos do município estão em constante
deslocamento, tanto na sua área jurisdicional, como para outros municípios no Estado do Paraná, é
imprescindível a necessidade de cobertura de seguro para os mesmos, dando mais segurança ao atendimento
e locomoção dos servidores e passageiros que utilizam este transporte. Para tanto a contratação de uma
empresa especializada através de processo licitatório é o meio legal de se planejar e rcalizar esta despesa.

Considerando, que o município já possui contrato com a empresa GENTE SEGURADORA SA,
inscrita no CNPJ no 90.180.605/0001 -02, para prestação de seguros para a frota municipal, foi realizado um
orçamento com a mesma. Desta forma, viemos justificar a contratação da mesma seguradora, devido à ser
mais vantajoso e por ser menos oneroso aos cofres municipais do que a realização de um novo processo
licitatório, já que o valor líquido do prêmio é R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), sendo este condizente com o que vem sendo praticado no mercado, sendo que a mesma vem
prestando um serviço satisfatório ao município.

3 - ESPECTFTCAÇÕES TÉCNTCAS DOS SERVrÇOS

Item Quant. ValorUnid. Descrição

524,9801 2 Meses
Contratação de empresa para
FIAT/STRADA FREEDOM
9BD28I83CNYX15490

seguro
CD

de um veículo
1.3, chassis

Valor Total 524,98

4 - PRAZO, LOCAL E CONDrçÕES p.tn¿, EXECUçÃO

O seguro do veículo terá vigência do dia da assinatura do contrato, até24 de agosto de2022.

s - DA FTSCALTZAÇÃO

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será o Diretor do
Departamento ou servidor indicado pelo mesmo, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessarias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no Contrato

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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de Prestação de Serviços que será firmado entre as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a
ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8.666i93 que
trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos
ilícitos.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores informações e
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Chiarelotto
Diretora do de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: lic itaoao(¿l rnatmeleirn.pr'. sov. br / lic itacao02la)nrarnlclci ro.ur. r¡ov.trr - Telefone: (46) 3525-8 107 / I 105
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7''696 Døta do Pedído: 1510712022

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Típo de Pessoa: E

Ntimero da Casa:

Marmeleiro

85615-000

Faranã-l

Requer autorização para contratação de empresa para
seguro de um vefculo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3,
chassis 98D281 BSCNYXl 5490.

Marilete Chlarelotto

71696 Data do Pedído:

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Tipo de Pessoø: F1

Prefeiturø Munìcipul de Murmeleìro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casø:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

1510712022

Marmelelro

8561 5-000

Paraná

Requer autorização para contratação de empresa para
seguro de um vefculo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3,
chassis 980281 B3CNYXI 5490.

Marilete Chiarelotto
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Proposta de Endosso de lnclusão 01.31.145664.0.15

sEcuRo oe ¡uroruóvEts - pRocESSo susEp: i5414.001996t2004-1s

GENTE SEGURADORA - CNPJ: 90.180.605/000'l-02 - SUSEP 06793

DADOS DA PROPOSTA

lnfcio Vigência: Fim Vigência:
24h do dla 1210712022 24h do dla 2410812022

DADOS DO SEGURADO

Data da Cotação: Válida por:
1210712022 7 Dla6

Proponente: MUNICIPIO OE MARMELEIRO

CNPJ/CPF: 76205665000101 Sexo: NãoApt¡cávet

Endereço: AVENIDA MACALI 255

Ba¡rro: CENTRo

CoTTetoT: CLICKSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Nascimento: NãoAplicável

Municfpio: MARMELEIRo

DADOS OO CORRETOR

DEMoNsrRATtvo DE PRÊMto

Plano de pgto: 'l+ 0 Primeira parcela: R$ 524,98

Valor

RS 524,98

coMPostÇÃo Do PRÊMro

Renova apl:

CEP:9s61s000

UF: PR

Sucursal: 001 SUSEP: 1020151012

Demais parcelas: R$ 0,00Tipo de cobrança: Boleto

Parcela

Prêmio Lfquido R$:
R$ 524,98

Valor de frac,
R$ 0,00

Custo de Emissão:
R$ 0,00

Data

'tgl07l2022

Prêmio Total:
R$ 524,98

oBSERVAÇAo DA PRoPoSTA

A repâração dos velculos poderá sÊr efetuada em oficinâs dB l¡vrs escolha do segurado, conforme a opção de plano selecionada: Gente Auto.
Em consonåncia com a Clrcular SUSEP n'612/2020, que dispöe sobre a polftlca de prevençáo à lavagem de dlnhe¡ro, bem como à prevenção e coibição do
Financlamênto do Tenosismo e Pessoas Expostas Politicamente, a Sociedade Seguradora sollclta o preenchlm€nto abalxo:

Pessoa exposta politicamente?
Não lnformado. Se relacionamento próximo, nome da pessoa exposta: Grau de relacionamento:

Proponho a Compahhia de Seguros, com pleno conhecimento e ace¡tação das Condiçóes Gerals, Especiais e/ou Particulares que fazem parte lnteg[ante da
presênte propostâ, a realização do seguro aclma proposto. As informaçóes n€cessárias, completas e verdade¡ras, €xaradâs nastas e nos qusstionários
anexos, constltusm Blas, pela sua verac¡dade, a bâsê do contrato e, deste modo a int€grâm. Assumê o proponêntê lnt€gral r€sponsabilidâds pelâ sxâtidåo
das informaçóes prestadas, autor¡zando a Companhia de Seguros, caso aceite a sua proposla a €mitir a apólice cuJo prômio ds seguro se compromete a
pagar de acordo com a legislação vig6nte. De aco¡do com as Circulares 25'1,256 e 269/04 da Superintendôncia de Seguros Privados, o receblmento
antecipado do prèmio, não implica em aceltaçáo da proposta, que poderá sêr rêcusâdâ pela Seguradora até o 15' dla de seu recebimsnto, rostituindo, nesta
hipótese ao proponents o prêmio pago corrigido pela TR.

toF:
R$ 0,00

https://portal,genteseguradora.com.br/PortalParceiro/ComercialWebN.do/imprimirProposta_NOVOjsp?sid=mmcdk91op6u6p6k6eq7gpú1b1&co... 1ts
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Proposta de Seguro 01.31.145664.0.15

SEGURO DE AUTOMÓVEIS . PROCESSO SUSEP:15414.00199612004-18

,i\çl

gente
seg urad0ra

Marca: FIAT Modelo: STRADA FREEDOM
CABINE DUPLA Placa: Ar/C fipe:001530-0Nr)itttn:

8{
chassi: 9BD281B3CNYXI5490 Ano/Mod:

202212022
zero KM: Sim(X) Não( )

catesor¡a: PICK-UPS LEVES NACIONAIS . EXCETO
KOMBIE SAVEIRO

Combustlvel: FLEX 5
Produto:
LICITACAO

Bônus: 0

COBERTURAS

Nome Cobertura:
CASCO (COMPREENSTVO)

RCF - DANOS MATERIAIS

RCF - DANOS CORPORAIS

RCF - DANOS MORAIS

APP. MORTE ACIDENTAL

APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL

PANE SECA

CHAVEIRO

GUINCHO

TROCA DE PNEU

CARGA DE BATERIA

TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)

TOTAL

Franqula:

R$ 7,627,64

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

LMI:

VMR 1OO%

R$ 100.000,00

R$ '100.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00'

R$ 20.000,00'

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Prêmlo

R$ 477,93

R$ 20,93

R$ 12,23

R$ 2,6r

R$ 0,56

R$ 2,2s

R$ 2,47

R$ 0,03

R$ 2,38

R$ 0,03

R$ 0,08

R$ 3,48

R$ s24,98

Quilometragem de guincho 200 Km.; Táxi, assistência24h Distância (KM) 200 km:
* Nas coberturas de app o Limite máxlmo de indenização (LMI) é por passagelro

OBSE ES DA PROPOSTA

, EQUIPAMENTOS, CARROCERIAS, VIDROS LATERAIS, PARA-BRISA

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral,
o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência
expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre
valor de cotação do velculo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a
FIPE, que se encontra no site www.f¡pe.org.br/pt-br/indices/veiculos/ ou a tabela MOLICAR, que se encontra no

RO, DIANPARA-BRISA TE CARRORO, ERES RRVA, ESETROVISOR FARO LANTES, RNAS, OTEL,H APP
ESPESASD ÉM EDICAS SHOSPITALARE ESSÓRIOS,AC foramnao contratadas,

As coberturas KIT

car. com. br/Ia bel a M o I ica r

PERFIL DE RISCO

Perfil de Risco 1-Pacote de assistência Personalite;

https://portal.genteseguradora.com.br/PortalParceiro/ComercialWebN.do/imprimirProposta_NOVO.jsp?sid=mmcdk91op6u6p6k6eq79pc41b1&co... 215
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qÍl.;n,+ Proposta de Seguro 1.31,145664.0,15

genFe 
sEGURo oe ¡urouóvE' - pRocEsso susEp: 1s4i4.001ee 6t2oo4-18

segr.rradora

1 - OBJETIVO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização dos prejuízos sofridos e
despesas incorridas, devidamente comprovadas, quando da ocorrência de um risco coberto
relativo ao veículo segurado, exceto se decorrente de riscos excluídos, conforme disposto

nestas condiçöes gerais e respeitados os limites contratados.
2 - L|QU|DAçAO DE S|NISTRO

Quando ocorrer um acidente envolvendo o veículo segurado, o Segurado deverá seguir os
procedimentos estabelecidos nas Condiçöes Gerais do Seguro, bem como comunicar
imediatamente o seu corretor de seguros e a Seguradora através do site

www.genteseguradora.com.br ou da Central de Atendimento (fone: (51)3023.8888).

https://portal.genteseguradora.com.br/PortalParceiro/ComercialWebN.do/imprimirProposta_NOVO.jsp?sid=mmcdk91op6u6p6k6eq79pc41b1&co... 3/5
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Proposta de Endosso de lnclusão 01.31.145664.0.15

SEGURO DE AUTOMÓVE|S - PROCESSO SUSEP:: 15414.0019s6t20o4-18

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise de risco

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade

seguradora no s ítio eletrônico www.susep.gov. br.

O proponente declara que tomou ciência, não tem dúvidas quanto ao conteúdo e acata as

Condições Gerais do Seguro disponíveis em www.genteseguradora.com.br, como parte

integrante deste contrato de seguro.

Declaro como lntermediador do Seguro ser responsável pela mediação deste contrato e que

cumpr¡ integralmente as disposiçöes contidas na Resolução CNSP no 38212020, inclusive
quanto a prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 40 desta

Resolução.

O proponente declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das respostas constantes

no questionário de avaliação de risco, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica,

incompleta ou incorreta terá como consequência a perda de todos os direitos e garantias do

seguro, conforme os artigos 766 e 769 do Código Civil Brasileiro.

O proponente compromete-se a comunicar a seguradora quaisquer alterações nas

características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil de risco informado, tão logo

estas ocorram.

A Gente Seguradora S.A. reserva-se ao direito de auditar, a qualquer momento, as informaçöes

constantes nesta proposta.

A lndenizaçäo lntegral para os seguros de veículos zero quilômetro, corresponderá ao Valor

Determinado contratado ou ao Valor de Mercado Referenciado constante na coluna de zero

quilômetro (de mesmas características do veículo segurado) da tabela de preços referenciada,

vigente na data da indenização e região de taxação do risco, multiplicado pelo fator de ajuste

contratado.

Para os valores de indenização de cobertura parcial, nos casos de contratação de coberturas

isoladas de roubo, colisão ou incêndio o valor do LMI será o valor ou o percentual indicado na

proposta e na apólice de seguros.

t7 r.

',:tlt¡
¿r$.¿

Gente

https://portal.genteseguradora.com.br/PortalParceiro/ComercialWebN.do/imprimirProposta_NOVOjsp?sid=mmcdk91op6u6p6k6eq7gpc41b1&co... 415
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A franquia é a participação obrigatória do Segurado, expressa em moeda corrente e

constante na proposta e na apólice, referente a cada cobertura, dedutível em cada evento
(sinistro) reclamado pelo Segurado e coberto pela apólice.

Para fins de reparaçäo do vefculo em caso de sinistro, é admitido o uso de peças novas,

originais ou não, nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificaçöes técnicas do

fabricante.

É admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica
que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, bem

como as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos da regulamentação

do Conselho Nacionalde Trânsito (CONTRAN).

Para os itens de segurança, tais como: sistemas de freios e seus subcomponentes; caixa de

direção e eixos; as peças de suspensão; o sistema de airbags e os cintos de segurança - serão

utilizadas peças novas originais.

Esta proposta será analisada no prazo de 15 (quinze) dias. Podendo ser aceita ou não a critério

da Seguradora.

ESTE DOCUMENTO NÃO É VEUOO COMO APÓLICE DE SEGURO

Local e data Assinatura do segurado, responsável ou

corretor

https://portal.genteseguradora.com.br/PortalParceiro/ComercialWebN.do/imprimirProposta_NOVO.jsp?sid=mmcdk91op6u6p6k6eq79pc41b1&co... 5/5
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De

Para

Data

MARMELË|RO - COTAçÃO TNCLUSÃO npOltcË 0089029
Leticia AutenticaSeg <leticia@autenticaseg.com.br>

Licitações e Conlratos <licitacao@nrarmeleiro.pr. gov.br>

14-07-202216:34

fi onçnvrNro.pdf (-1,3 MB)

lìcnrover tcrdos o$ anexo$

Boa tarde,

Ëverton, so8ue cotação cle inclusão da Strada

Abs,

w
ÀuTEr{TrcåfEc

L?TfClA lCøMqr{dqSÝgwoslS{J5€P10203t9ßSt
45 305¡ Olt4 | firn lì¡L 6Êt¡rå( Lpû( ì6lr | 5¡l¡ 0t I Cüvo I lot4do I 

pR

{ml(¡so8ü¡uhnúasÍfÉørbr I wwÁutq¡tl(ar.#@¡,hr

Lsonârdo Masi€ro Duartg
Corrstor ds Ssguroc
FoneÊ: (44) 3023-3037/ 8843-4901
Rua ltapura, 298 - Måringá-Pr

õe: leonardo@clickseeæeg.æS.Cgqbl

Énviado:quinta-feira, 14 de julho de2022 16..33

Para: Leticia AutenticaSeg

Assunto: RES: MARMEt..EtRO - COTAçÄO tNCI..USÃO ApOt.tCt-- 0cì89029

r.ô,

Segue o orçamento.

Att.

CLlCKSEç
nïrirÍËfi ÿiFñìanãffi r¡H
wnv.clicksegseguro¡.corn.br

corvsurrE.Nos/"

Ñ t¡lKtA | 
(drDtd's d4 scturø I Êus¿Þ 1ô¡o3Þ69t

AUTEitl¡CASeG qi $É{ûllÕ l ßft lrt gÉtll¡( Løl l6lq l 
g.Lûl l {eñtrsl lÞt¡drr l lrR

í.:.: ;::'.';.'í;ì.; !ìút¡rrc.r8Ç¡uq¡d(òsEf ffi tr I ÝÝs¡vtqìü.¡ria#mrht

De: Leticia AutenticaSeg <letìciâ@ãutetìticãseg.com.br>

Envlada em: quinta-feira, 14 de julho de 2022 09:13

Para: lconardo@clicksegseguros,corr.trr

Assunto: MARMËrElRO - COIAçÄO rNCLUStiO APOLTCË 0089029

Bom ciia,

Léo, tudo bem contigo?

Será quc conscgu¡mos este calculo pr'a hoje., o Munìcipio tenr viagom para st:gurrda feir¿ ¿om êstê vciculo c'eles procisam fa¿er o Ðditivo para dar cotrcrtura do

seBuro

Âbs,

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=291 93&_mbox=INBOX&_a61i6¡=print&_extwin=1 112
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Der Leticía AutentlcaSeg

Envlado:segunda-feira, 11 de julho de 2O22 16:32

Para: leonardo@clickseggguros,com.br

Assunto¡ MARM ELËlRO - COhçÄO t¡.lCl-USÄO APOLTCË, 0089029

Boa tarde,

Léo, gentileza provldenclar cotação de inclusão rra apóllce do Municipio..,

Abs,

w
flTTEilfIçAfErr.rr.a.. rt Itttrtt

Dei Licltações e Contratos

Envlado;segunda-felra, 11 de julho de 2022 !6:28

Para: let1lieJulcotlçeseg; AulenSÍcaSeg

Assuntoi pcdido dn cotação de 5¿'guro de 01 (urn) velculo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3

lmportâncla:Alta

Bonl diu Letícia.

Segue cm anexo o pedído dc cot.ìçüo de scguro dc 0l (unr) vcicul<¡ FIATiSTRADA FREEDOM CD 1.3

FAVOR. A CUSÂR RECERIMF,NTO.

Atonciosnnr,:lnte,

Ëverlon Mendes

Setor de Licitações

Tel (46) 3525-8107 t 3525-8trJs

.t¡l'tn | (firrÍñdl ftur6 I ¡u¡Ct.lOBU¡æ.t
4f lt$ôrtllà¡r€r.flrr l¡*ltú l3- OllC.rrûltdol ¡i
*rt*tnfi¡*fl|rl:tantlFýà¡xt{¡fl{¡ünh

rl

/\

https://webmall.marmelelro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=1&_uld=29193&_mbox=INBOX&_a61i6¡=prlnt&_extwln=1 212



) )

Requerimento

Viemos através do presente, solicitar a cotação do seguro de 0t (um) veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, conforme documentação em

anexo, ao presente.

Marmeleiro, 1l de julho de2022.

da Silva
Presidente CPL

Port¿¡ia 6.597 de 01 / l0l202l

T

F-¡
7\

*****AssisL
24 horas

r0.000,0020-000,00r0.000,00Reduzidar 00.000,00100.000,00
Valor

Mercado
098D281 B3CNYX t 5490202?J2022

FIAT/STRADA
FREEDOM CD I.3sDQ-9J270l
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:comendamos que guarde esta página em casâ

rgo åbaixo, você encontra o Número de Segurança do

ertifiCado de Registro de Veículo (CRV).

sse nýmero pode ser utilizado para adicionar a versão digital

o ser,J Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo

-RLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas

srcas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e

sicas e jurídicas.

sse riúmero também poderá ser utilizado para acessar

'utros lserviços no site do Detran.

ie você baixar o aplicativo CDI terá seu documento de

,eículo, sempre disponível no seu celular.

CARTEIRA
DIGIT,AI-OE
TRANSITO

DENAÍRAN i'"i r' :J'sE*P¡Ò

lììaix,.: eEora a C.:Ìrieira Digiîal de Trânsilo (CDT) nas loias

Gocgle Plav ou A.pp Store e ierllìa na palma de sua nlão

tccios os clcr:umcntos para cortduzir seu veículo com

tranqr.i ilidade c segurançal

EI EI

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

PI.ACA
^No 

r,^BRrc^c;icr

'7 )t 2022
^Ni) 

l\ìi.)ílIi.t]
¿ /\a\.,¡!l

01_3041115345

\4ÀRC,\ / v coEto / vERsÃO

FIÀT,/STRADA FREEDOM 13CD

'Jrrlvlfir,f ÒÇ 5ËGÌjRANçÀ OO CRV

sDQ9J2 2022

27 9sA!856s65

L0 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Pc¡ssibilidade de obter alë 40% cje descontc¡ rro paBanre!ìto de

infrações de trâns¡to,

Z Acesso à versão digital do CRLV-e'

ì. Þot'Jer compartilhar o documento do setr veÍculo (CRiV-e) r'c>trt

¿lé cinco pessoas.

/t, Acesso à versão digital de sua carterre Nacìonùl de Habilitaçãc-

{CNH-e) 'caso tenha sido emitida depois de maio de 2017

5, Â.eber avisos de recall pelo celular'

6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais

infrações de trânsito,

7, lndicar o principal condutor do seu veículo' Depois que a pessoa

inclic.ada aceita a indicação, todas as infrações de condutor

pâssam a ser encaminhadas para ela - corrl aviso para o

proPrietário do veículo,

8. Após baixar r 6¿¡1qirâ Nacional de Habilitação' voc:ê terá

sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial' qt're

po,ierá ser utrlizado para sua identificação rnesmo onde não hé

recle de internet, Só precìsará se cerüticar de manter carreßada a

h.rtetia do celular.

q. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo C'DT, ¡roderá cleixar

o rjocumento do veículo impresso em casa - pois os doctrmentc>s

e¡elrônicos têm valor legal, e säo aceitos mesnìo em t-¡rrra bliiz

Só precisará se certificar de manter carregada a bateria clo

celula r.

i0. Mas, se você quiseç poderá imprimir cópias ern papel do seu

CRLV-e, em uma ¡mpressora a que tenha acesso Essas cópias

também terão valor legêl'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NtIMERO DE TNSCRTçÃO

90.'180.605/0001-02
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

0411211984

NOME EMPRESARIAL

GENTE SEGURADORA SA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GENTE SEGURADORA
PORTE

DEMAIS

IGO E OA ATIVIDADE PRINCIPAL

65.12.0-00 . Socledade seguradora de seguros não vlda

coDrGo E DESCRTÇÃO OAS ATTVTOADES ECONOMTCAS SECUNDARTAS

65.'11.1.01 . Socledade seguradora de seguros vlda

LOGRADOURO

R MARECHAL FLOR¡ANO PEIXOTO
NLJMERO

450
COMPLEIlIENTO

EDIF

CEP

90.020.060
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO HISTORICO

ENOEREçO ELETRONICO

contabl lidade@gentesegu radora.com.br

MUNICfPIO

PORTO ALEGRE

TELEFONE

(51 ) 3027.8864/ (51 ) 3027-8870

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA OA SITUAçÃO CAOASTRAL

0311112005

205.4 . Socledade Anônlma Fechada

(EFR)

UF

RS

MOTTVO DE STTUAçAO CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2510412022 às 10:01:55 (data e hora de Brasília). Pâgina:111
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DIARIO H*€^dir? OFICIAL
Estado do Rio Grande do Su[

GENTE SEGURADORASA

ATAS

AGË 061 02020

GENTE SEGURADORA S.A"

GNPJ - 90.1 80.605/000r -02 N|RE - 43300025934

ATA DA ASSEMBLEA GERAL ÐfiRAORDNÁRN

^ATA 
HORAELOCAL: Dia 06 de outubro de202O, às 14 horas, na sede social da companhia, na Rua Ír/arechal Floriano

eixoto, n0450, na cidade de PortoAlegre, Estado do Rio Grande do Sul. QUORUM:Acionistas representando 100% (cem
por cento) do capital social. CONVOCAçÃO: Verificou-se em primeira conr,ocação, a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social com díreito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no liwo de "Presença de Acionistas",
tornando-se dispensátel a conrocação de editais, conforme autoriza o S 4o do art. 124 da Lei no 6.404tr6. MESA:Sérgio
Suslik Wais,Presidente ; fvlarcelo Wais,Secretário ,ORDEM DO DIA:Arnpliação de mandato dos membros da Diretoria,
alteração de cargo e eleição de now membro, na forma do Eslatuto Social aprolado na Assembleia Geral Extraordinária de
2910912020, bem como designação dos Diretores às funçöes específicas contidas nos normatilos da SUSEP/CNSP.
DELIBERAçÕES: Foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas: llPara compor a Diretoria, em decorrência da alteração
do Estatuto Social aprolado na assembleia de 2910912020:1.11Aampliação do mandato até 31 de março de 2022 do
Diretor-Presidente - Sr, Sérgio SuslikWais, brasileiro, casado, empresário segurador, Cl SSP/RS no 1005619679, CPF no
062.422.780-49, residente e domiciliado em PortoAlegre/RS, na Rua Pedro Chares Barcellos, no878; 1.2)Aampliação do
mandato até 31 de março de 2022 e alteração de cargo de Diretor para Diretor Vice-Presidente - Sr. firlarcelo Wais, brasileiro,
casado, segurador, CISSP/RS no7009036166, CPF no632.005,380-15, residente e domiciliado em PortoAlegre/RS, na Rua
Eng.TeixeiraSoares,no200 -þ,p.202 BlocoA 1.3)Aampliaçãodomandatoaté31 demarço de2022 daDiretora-Sra.
Tânia Wais, brasileira, casada, seguradora, Cl SSP/RS no 2001099321, CPF no 286.049.030-20, residente e domiciliada em
PortoAlegre/RS., na Rua Pedro Charres Barcellos, n0878; 1.4)Aeleição, com mandato até 31 de março de2022, conforme
aprotaçäo prévia concedida no processo 15414.61064612020-67 do Diretor - Sr. Eduardo Wais, brasileiro, casado,
adwgado, Cl SJP/RS n0 3058746359, CPF no 002.533.430-11, residente e domicíliado em Porto Alegre/RS, na Rua Attilio
Bilibio 120 - casa 22. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam que estão desimpedidos, nos termos da Lei, para
ocuparem os referidos cargos, não fazerem parte de sociedades concorrentes no mercado e preencherem as condiçöes

,a.stabelecidas na Resolução CNSP no 330/1 5. 2) Designar as funçöes especfficas dos Diretores em atenção à Resolução no
3012015 e Carta-Circular n. 1/2016/5USEP-CGRAT, da seguinte forma: I - Sr. Sérgio Suslik Wais: a) Diretor responsável

pelas Relações com a SUSEP; b) Diretor responsárel pelo cumprimento das obrigaçöes contidas na Resolução CNSP no
14312005; c) Diretor responsár,el pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos da
contabilidade, conforme Resolução CNSP no 32112015. ll- Sr. lvlarcelo Wais: a) Diretor Técnico, conforme Circular SUSEP
234 e Resoluçao CNSP 321:b) Diretorresponsálrel administrativo-financeiro; c) Diretorresponsárel pelo cumprimento do
registro das operaçöes de seguros, conforme Resoluçäo CNSP No 38312020.111- Sr. Eduardo Wais: a) Diretor responsálel
pelo cumprimento do disposto na Lei no 9.613/98 (Circulares SUSEP 234103 e 445112): b) Diretor responsárnel pelos
controles internos da Sociedade, em atendimento a Circular SUSEP no 249104; c) Diretor responsárel pela sua política
institucional de conduta, conforme Resolução CNSP No 382/2020.3) Fircr remuneração global anual da Diretoria em R$
2.055,000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais);4) Decidem não instalar o Conselho Fiscal. CONSELHO FISCAL: O
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no perfodo. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:
Foram arquilados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação
da Assembleia, referidos nesta ata, ENCERRAMENTO:Nada mais harendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os
trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, lawando-se no liwo próprio a presente Ata que, lida e achada conforme, foi
aprotada por todos os presentes, que a subscrer,em.ASS|i|ATURAS: Sérgio Suslik Wais,Presidente, N/hrcelo Wais,
Secretário;Sérgio Suslik Wais, Tânia Wais, Gente Comércio e Participações Ltda., (Representada por seu administrador,
Sérgio SuslikWais), lt¡'larcelo Wais e Eduardo Wais -Acionistas e Diretores, DECLARAçÃO:Na qualidade de Presidente e
Secretário daAssembleia, declaramos gue a presente é cópia fiel da ata lawada no Liwo deAtas deAssembleia Geral no
002 da Companhia e autênticas as assinaturas apostas. SÉRGO SUSLIK WAIS, Presidente; MARGELO WAIS, Secretário;
SÉRGO SUSLIK WAIS, Diretor-Presidente; MARCELO WAIS, Diretor. Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Rio Grande do
Sul - Certifico registro sob o no 7461572 em 0911212020 da Empresa GENTE SEGURADORA S.A, Nire 43300025934 e
protocolo 207434018 - 2311112020. Artenticação: 409DD98C44E345F02297CBD7FBC2D05FBAD62BDC. Carlos Vicente
Bernardoni Gonçalrcs - Secretárío-Geral. Para ralidar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov,br/mlidacao e informe no
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Porto Alegre, Sexta-feira, 1l de Dezembro de 2020 Diário Oficial N" 253 8

Matsumoto, Secretária.Conselheiros :(l)Eduardo Siqueira Moraes Camargo;(2)Josiane Canalho de Almeida; e (3)Érika
Natsumi l\4atsumoto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lawado em Liwo próprio. Êrika Natsumi Matsumoto-
Secretária - Assinado via ce¡'tificado digital. Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro
sob o no 7449104 em 0211212020 e Protocolo 207090181 - 2411112020. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalles - Secretário Geral,

GENTE SEGURADORA SA
Protocol o : 20 2000 0496 1 62

GENTE SEGI.JRADORA S.A.
CNPJ - 90,r 80.605/0001-02 N|RE - 43300025934
ATA DA ASSEMBLEA GERAL Þ(TRAORDINARA

DATA, HORAELOCAL: Dia 29 de setembro de 2020., as 15:00 horas, na sede social da companhia, Rua ltlarechal Floriano
Peixoto, no450, na cidade de PortoAlegre, estado do Rio Grande do Sul. QUORUM:Acionistas representando 100% (cem por
cento) do capital social.CONVOCAçÃO:\êrificou-se em primeira conrocação a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social com direito a rcto, o que foi constatado pelas assinaturas no liwo de "Presença de Acionistas no
002", tornando-se dispensável a conrocação de editais, conforme autoriza o $ 40 do arl. 124 da Lei no 6.404176. MESA: Sérgio
Suslik Wais, Presidente, lVarcelo Wais, Secretário . ORDEM DO DIA: (1)Aumentar o capital social de R$ 13.361 .891 ,79 para R$
27.097.359,60, ou seja, um aumento de R$ 13.735.467,81 mediante a capitalização da resena de dividendos adicionais
propostos, sem emissäo de nolas ações;(2)Aprolar a reforma do Estatuto Social, conforme texto em anexo integrante desta
ata. DELIBERAçöES:Foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas: 1) Aumento do capital social: þrorar o aumento do

^eital social de R$ 13.361.891,79 (treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e nor,rentia e um reais e setenta e
,.,ve centa\os) para R$ 27.097.359,60 (vinte e sete milhões, norenta e sete mil, trezentos e cinquenta e no\e reais e sessenta
centaros), ou seja, um aumento no lalorde R$ 13.735.467,81 (treze milhöes, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e
sessenta e sete reais e oitenta e um centalos) mediante a capitalização da resena de dividendos adicionais propostos, sem
emissão de noras ações, integralizado proporcionalmente nas particípaçöes de cada acionista na sociedade; 1.1) Preço das
ações:Não serão emitidas noras ações, tendo o preço de cada ação ordinária se mantido no lalorde R$ 12,82 (doze reais e
oitenta e dois centalos), fi¡<ados nos termos do artigo 170, S '1 o, incíso ll, da Lei no 6.404176, com base no r,alor patrimonial
apurado em 3110812020; 2) Aprowr a reforma e consolidaçäo do Estatuto Social, gue passa a vigorar com no\a redação, o qual
rubricado pelos Diretores, é parte integrante e complementar desta ata. GONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal da Companhia
não foi ouvido por näo se encontrar instalado no perÍodo. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquiwdos na sede da
sociedade, devidamente autenticados pela Nlesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta
ata.ENCERRAMENTO:Nada mais harendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral
Extraordinária, lawando-se no liwo próprio, a presente Ata que, lida e achada confi)rme, foi aprorada por todos os presentes,
que a subscre\€m.ASSINATURAS :Sérgio Suslik Wais, Presidente , Marcelo Wais,Secretário;Sérgio Suslik Wais, ft/arcelo
Wais, Tânia Wais e Gente Comércio e Participaçöes Ltda., (Representada por seu administrador, Sérgio Suslik Wais),
Acionistas. DECLARAçÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da
ata lawada no Liwo deAta deAssembleias Gerais deAcionistas no002 da Companhia e autênticas as assinaturas apostas.
SÉRG|O SUSLIK WAIS, Presidente;MARCELO WAIS, Secretário;SÉReO SUSLIK WAIS, Diretor Presidente;MARCELO WAIS,
Diretor. ESTATUTo SOCIAL - CAPITULO I - DENOMINAçÃO, SEDE, oa,ETO E DURAçÄO. Art. 10 - Gente Seguradora S,A, é
constituída na forma de Sociedade A¡rônima, que será regida pelo presente Estatuto e pela legislação vigente. Art. 2o - A
Companhia tem sede e foro na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, podendo criar ou suprimir

^qis, sucursais, escritórios, inspetorias de produção ou representações no território nacional e no e{erior, obsenadas as
. .striçöes legais e regulamentares, Art.30 -Acompanhia tem por objeto a eploração das operações de seguros, no ramo de
vida e nos ramos elementares, conforme definido na legislação em vigor. Art.40 - O prazo de duração da Companhia é
indeterminado.CAP|TULO ll - CAPITAL SOCIAL. Art.50 - O capital soóial, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
27.097.359,60 (vinte e sete milhões, nor,enta e sete mil, trezentos e cinquenta e no\e reais e sessenta centarcs) dividido e
representado por3.267.920 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, norecentos e vinte) açöes ordinárias nominatir,as,
sem lalor nominal. Parágrafo Primeiro -As ações poderão pertencer a pessoas físicas e jurfdicas. Parágrafo Segundo - No
caso de aumento de capital os acionistas terão preferência para subscrição na proporção das açöes que possuÍrem.
CAP¡TULO lll - DRErOR|A" Art. 60 - ADiretoria é composta de no mínimo 03 (três) e no máximo de 06 (seis) membros, sendo
01 (um) Diretor-Presidente e até 05 (cinco) Diretores, sendo 01 (um) deles o Diretor Vice-Presidente, sem designação
especial, eleitos ou destituídos em Assembleía Geral, entre acionistas ou não, residentes no País, pelo prazs de 02 (dois)
anos , sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro -Ainlestidura dos membros da Diretoria nos respectir,os cargos far-
se-á mediante termo lawado no liwo de Atas de Reuniões da Diretoria, cabendo a homologação do ato à Superintendência de
Seguros Prirados - SUSEP. Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a inwstidura dos
novos membros eleitos. Parágrafo Segundo - Os Diretores perceberão, mensalmente, cada um, os vencimentos, honorários e
verbas de representaçäo fixados pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger. Art. 70 - Compete a Diretoria: a) praticar todos
os atos de administração da sociedade; b) resolve¡ sobre a aplicação dos fundos sociais, transigi¡ renunciar direitos, contrair
obrigações, adquirir, lender, emprestar ou alienar bens, obserr,adas as restrições legais; c) praticar todos os atos e operações
que se relacionarem com o objeto social, d) deliberar sobre a criação e supressão de sucursais, filiais, escritórios, inspetorias
de produção, agências ou representaçöes no território nacional e no eÍerior, bem como a criação ou eÍinção de empregos ou
funçÕes remuneradas. e) representiara Companhia, em jufzo ou fora dele, atira e passilamente, perante terceiros, quaisquer
repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedade de economia mista e
entidades paraestataís;Parágrafo Prlmeiro -A representação da Sociedade perante a repartição fiscalizadora de suas
operaçóes, as escrituras de qualquer natureza, os cheques, as ordens de pagamento, os contratos e, em geral, quaisquer
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documentos que importem em responsabilidade ou obrigaçöes para a Companhia, serão obrigatoriamente assinados:a) por
2 (dois) Diretores em conjunto ou b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador. Parágrafo Segundo -A
representação atila ou passiw da Sociedade em jufzo ou fora dele será sempre exercida por: a) por 2 (dois) Diretores em
conjunto ou b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador, Parágrafo Terceiro - Nos atos relatilos à aquisição,
alienaçäo ou oneração de bens imór,eis, bem como nos atos que enrolwm interesses societários, a Companhia dercrá ser
representada por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um)obrigatoriamente o Diretor Presidente. Não terão ralidade, nem obrigarão a
Companhia, os atos praticados em desconformidade ao disposto neste parágrafo.Parágrafo Quarto -As deliberaçöes da
Diretoria somente serão válidas quando presentes no mfnimo, a metade mais um de seus membros em exercício e constarão
deAtas lawadas em liwo próprio, cabendo ao Diretor-Presidente o wto de qualidade. Parágrafo Quinto -As procurações em
nome da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto e derem especificar expressamente os poderes
conferidos, os atos a serem praticados e o prazo de wlidade, Parágrafo Sexto -No caso de wcânoia de qualquer Diretor, os
demais Diretores poderão indicar, dentre eles, um substituto que acumulará as funções do substitufdo até a primeira
Assembleia Geral, å qual caberá deliberar a respeito da eleição de nolo diretorParágrafo Sétimo -Nas ausências ou
impedimento temporário de qualquerdos Diretores por mais de 30 (trinta)dias, os demais Diretores poderão escolher, dentre
eles, um substituto para exercer as funções do Diretor ausente ou impedido. Parágrafo Oitavo - Na ausência ou impedimento
temporário do Diretor-Presidente, seu substituto será o Diretor Vice-Presidente.Art.8o - Compete ao Diretor-Presidente: a)
presidir as reuniões da Diretoria; b) gerir os negócios gerais da Sociedade; c) estabelecer a área de atuação dos demais
membros da Diretoria: d) representara Companhia atila e passiwmente em jufzo ou fora dele, recebercitações, notificações,
interpelaçöes e intimações judiciais e administratir,as na forma da legislação em vigor; e) dirigir os negócios ordinários da
Companhia e fxaras normas gerais a serem obserr,adas pela Diretoria; f) organizaros serviços da Companhia, prorerseus
cargos e funçöes e fixar os respectiros rencimentos; g) elaborar com os demais Diretores relatórios da Companhia; h)letar as
deliberaçöes da Companhia, podendo determinar no\o exame do assunto; i) constituir procurador para representar a

,Aempanhia, atiw e passiramente, em julzo ou fora dele.Art.9o - Compete aos demais Diretores assistir e auxiliar o Diretor
rsidente na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funçöes que lhes tenham sido

atribuÍdas pelo Diretor-Presidente, independente das designações especiais as quais estejam designados.Art. 10o - O
Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros efetilos e de igual número de suplentes, eleitos anualmente pela
Assembleia Geral Ordinária, entre acionistas ou não, residentes no País, com observância das prescrições legais, sendo
permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro -O Conselho Fiscal não será permanente. Será instalado pela Æsembleia Geral a
pedido deAcionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a rcto, terminado o seu período de
funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Parágrafo Segundo -Os membros do
Conselho Fiscal, perceberão a remuneração que for fi:<ada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo terceiro - Os
suplentes substituirão os membros efetiros do Conselho Fiscal por ordem de wtação, e, no caso de igualdade desta, o
desempate será sucessiramente, pela posse de maior número cle ações ou pela idade mais arançada, sallo no caso de
membro efetiro, eleito pela minoria dissidente, o qual será substituldo pelo respectiro suplente. CAP¡TULO V - ASSEMBLEIA
GERAL. Art, 11o - As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão
até o dia 31 (trinta e um)de março seguínte ao término do respectirrrr exercício social e, as extraordinárias, sempre que houver
necessidade, ambas sob a presidência do acionista que for indicado por ela.Parágrafo Primeiro -O Presidente da
Assembleia convidará 01 (um) dos Acionistas presentes para secretariar a mesa. Parágrafo Segundo .As Æsembleias
Gerais Extraordinárias reunir-se-ão todas as vezes que forem legal ou regularmente conrccadas, constituindo-se a mesa pela
forma prescrita no artigo anterior. Parágrafo Terceiro - Os anúncios de primeira conlocação das Assembleias Gerais serão
publicados pelo menos 03 (três)vezes no Diário Oficial e em um Jornal de grande circulação na sede da Sociedade, com
antecedência mínima de 08 (oito) dias, contados do primeiro edital.Parágrafo Quarto -As demais conr,ocações das
Assembleias Gerais processar-se-ão pela forma prevista neste artigo, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Parágrafo
Ainto - Uma rezconrocada a Assembleia, ficam suspensas as transferências de ações até que seja realizada aAssembleia,

fique sem efeito a conrocação, Parágrafo Sexto -As deliberações seräo tomadas por maioria absoluta de r,otos, sah,o por
dispositivc legal for exigido quórum especial.Parágrafo SétÍmo -Acada ação corresponde um roto. Parágrafo Oitavo -
\êrificando-se o caso de existència de ações, como objeto de comunhäo, o exerclcio de direitos a elas referentes caberá a
quem os condôminos designarem para figurar como representante junto a Sociedade, ficando suspenso o exercício desses
direitos enquanto não for feita a designação. Parágrafo Nono -Os Acionistas poderão fazer-se representar nas reuniões das
Assembleias Gerais por mandatários que sejam acionistas e que não pertençam ao Órgão da Administração ou Conselho
Fiscal, Parágrafo Décimo - Para que possam comparecer às Assembleias Gerais, os representantes legais ou procuradores
constitufdos farão entrega dos respectilos documentos comprobatórios na sede da Sociedade até a véspera das reuniões.
CAPITULo vl - Ð(ERGÍCIO SOGIAL, LUCROS E DIVIDENDOS. Art. 12o - Do resultado do exercício seräo deduldos, antes de
qualquer participação, os prejuÍzos acumulados, se hourer, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social
sobre o lucro, conforme exigido pela legislação em vigor. O lucro lfquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco
por cento) para constituiçäo do Fundo de Resena Legal, destinado a garantir a integridade do capital até que atinja 20% (vinte
por cento) deste; b) 25% (vinte e cinco por cento) para a distribuição de dividendos aos acionistas ou que deliberar a
Assembleia Geral nos termos do Parágrafo 30, inciso lll, do Artigo 202, da Lei 6.404, de 15.12.76; c) 15o/o (quinze por cento) ou o
que deliberar a Assembleia Geral, até esse limite para a Resenm Suplementa¡ destinada a atender eventuais prejuízos e
amortizar rcrbas do atiw; d) o restante será incorporado á resena de lucros específica, denominada Resena de dividendos
adicionais propostos, que poderá ser distribuído aos acionistas ou utilizado para aumentar o capital social, conforme
deliberação oportuna em Assembleia Geral. Parágrafo ÚnicoO exercício financeiro da Sociedade compreende o perlodo de
"01 de janeiro a 31 de dezembro". CAP¡TULO Vll - DISPOSçöES GERAIS Art. l3o - Os casos omissos neste estatuto social
serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei n'6.404176, e suas alteraçöes.
sÉReo susLlKwAls, Presidente; MARGELo wAls, secretário.
Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o no 7459719 em 0811212020 da Empresa
GENTE SEGURADORA S.A, Nire 43300025934 e protocolo 207433909 - 2311112020. Artenticação:
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4BCCCFgA826BCBDD623E138A6628F86A1FE24FF. Carlos \lcente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral, Para talidar este
documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/lalidacao e informe nodo protocolo201743.390-9 e o código de segurança 2U4S.

HT MICRON SEMICONDUTORES S.A.
Protocol o : 2020 00049 6 5 3 1

HT Micron Semicondutores S.A" CNPJ 11.386,376/0001-00 NIRE 43300057968. Edital de Convocação -Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária: Ler,ando em consideração o cancelamento da reunião originalmente agendada para 11 de
dezem bro de 2020, e, nos termos do Migo 32 do Estatuto Social da Com panhia, ficam conlrocados os Srs. Acionistas da HT
Micron Semicondutores S.A. ("Companhia") a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da
Companhia, que será realizada às 09h do dia 19 de dezembro de 2020,de forma semipresencíal, tanto na sede social da
Companhia,localizada na cidade de São Leopoldo-RS, naAvenida Unisinos n'1550, Bairro Cristo Rei- CEP 93022-750 como
por meio de sistema eletrônico indicado no item "iÿ', abai¡o, que permitirá a participaçäo e a votação à distância, mediante
atuação remota, nos termos da lnstrução Normatira no I'112020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
lntegração ("lN DREI 81120'), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Regime Ordinário:a. Tomar as contas
dos administradores, e>eminar, discutir e \otar as demonstraçöes financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2019, as quais foram encaminhados por e-mail aos acionist¡as no dia 14 de abril de 2020, bem como foram publicadas no
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal VS, no dia 17 de agosto de 2020; b. Eleição dos membros do
Conselho deAdministração;c. lnstalaçäo do Conselho Fiscaf;e, d. Remuneraçäo global dos administradores.2. Em Regime
Extraordinário: a. Al¡mento de capital da Companhia no montante de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhöes de reais),
mediante a emissão de 110.000.000 de ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, a serem

,4egralizadas em moeda corrente nacional; e, b. Outorga de opção de subscrição de açöes da Companhia em favor da
,onista lnow Empresa Fundo de lnrestimento Em Participações ("|NOVA'), no montante de R$ 30.500.000,00 (trinta milhões

e quinhentos mil de reais), ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação ordinária, para subscrição e integralização até o
dia 30 de junho de 2021, obsenado que será assegurado o mesmo direito aos demais acionistas que assim solicitarem por
ocasião da assembleia, mas proporcionalmente à respectira participação no capital social. Observações: (i) Nos termos do
artigo 135, $3o, da LSA os documentos e informaçöes relatilos às matérias a serem deliberadas na AGOE encontram-se à
disposição na sede social da Companhia, assim como poderão ser disponibilizados por meio digital seguro, mediante
requisição prévia. (ii) Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja
acionista, adlogado ou administrador da companhia, nos termos do artigo 126, S1o, da LSA (iii) Solicitamos, nos termos do
item 2, Vl, Vll e Vlll, da Seção lll, Anexo lV da lN DREI 81/20, que os documentos necessários à participação na AGOE sejam
apresentados pelos acionistas em até duas horas antes da abertura dos trabalhos, mediante protocolo digital por correio
eletronico, para os seguintes endereços: alesandra,venturella@htmicron.com.br, com cópia para bruno.cunha@silrreiro.com.br.
(iv) Nos termos da lN DREI 81120, a AGE será realizada por meio do sistema eletrônico "Microsoft Teams", de modo que a
participação na AGOE, bem como o exercfcio do direito de wto nas deliberaçöes das matérias constantes da ordem do dia,
serão realizados mediante acesso remoto, através de link que será enviado aos acionistas que assim solicitarem ao
apresentar os documentos referidos no item (iii), acima, através dos seguintes endereços de correio eletrônico:
alesandra.renturella@htmicron.com.br, com cópía para bruno.cunha@silveiro.com.br, o que permitirá gue os acionistas se
manifestem regularmente, discubm sobre os itens da ordem do dia, bem como profiram suas respectires manifestaçöes de
roto rcrbalmente, ou por mensagens escritas, ciurante a realiação da AGOE. Os acionistas também poderão exercer o seu
direito de toto mediante envio de boletim de voto a diståncia, que será disponibilizado aos acionistas por e-mail, juntamente
com as instruções para a participação na AGOE. São Leopoldo-RS, 11 de dezembro de 2020. Hana Micron !NC. - P.p. Ki Tae
A,

Protoco lo : 202000049 6 5 3 5

HT Micron Semicondutores S,A CNPJ No 1 1 .386.376/0001-00 - NIRE 43300057968. Edital de Convocação - Assembleia Geral
Ordinária Suspensa. Nos termos doArtigo 32 do Estatuto Social da Companhia, ficam conrocados os Srs.Acionistas da HT
Micron Semicondutores S.A. ("Companhia") a comparecerem à continuação daAssembleia Geral Ordinária suspensa no dia
29 de março de 2019 que, após aprovação unanime do primeiro item da Ordem do Dia (aprovação das Demonstraçöes
Financeiras da Companhia do exercício fiscal de 2018), foi suspensa para deliberação sobre a segunda Ordem do Dia
(remuneração máxima global dos Diretores para o exercfcio fiscal de 2O1S).Assim, de forma semipresencial, tanto na sede
social da Companhia, localizada na cidade de São Leopoldo-RS, na Arenida Unisinos n" 1550, Bairro Cristo Rei - CEP 93022-
750 como por meio de sistema eletrônico indicado no item "iÿ', abaixo, que permitirá a participação e a wtação à distância,
mediante atuação remota, nos termos da lnstrução Normatira no8112020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial
e lntegração ('lN DREI 81120"), a Assembleia Geral Ordinária terá sua continuação às 08 horas do dia 19 de dezembro de
2020.Observações: (i) Nos termos do artigo 135, S3o, da LSA os documentos e informaçöes relatiros às matérias a serem
deliberadas naAGOencontram-se à disposição na sede social da Companhia, assim como poderão serdisponibilizados por
meio digital seguro, medíante requisição prévia. (ii) Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há
menos de 1 ano, que seja acionista, adwgado ou administrador da companhia, nos termos do artigo 126, S1o, da LSA (iii)
Solicitamos, nos termos do item 2, Vl, Vll e Vlll, da Seção lll,Anexo lVda lN DREI 81i20, que os documentos necessários à
participação na AGO sejam apresentados pelos acíonistas em até duas horas antes da abertura dos trabalhos, mediante
protocolo digital por correio eletrônico, para os seguintes endereços:alesandra.renturella@htmicron.com.br, com cópia para
bruno.cunha@silueiro.com.br .(iv) Nos termos da lN DREI 81120, a AGO será realizada por meio do sistema eletrônico
"Microsoft Teams", de modo que a participação na AGO, bem como o exercício do direito de roto nas delíberações das matérias
constantes da ordem do dia, serão realizados mediante acesso remoto, através de link que será enviado aos acionistas que
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MN¡STÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBFos RELATIVos Aos TRIBUToS
FEDERAIS E À OíVIOE ATIVA DA UN¡ÃO

Nome: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.1 80.605/0001 -02

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda nåo vencidos; e

2. nâo constam inscriçöes em Dlvida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

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

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgåos e fundos priblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçåo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prévistas
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo rlnico do arl. 11 da Lei no 9.212, de 24 dejulho de 1gg1 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.b>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2110t2014.
Emitida às 1 1:38:25 do dia 26107t2022 <hora e data de Brasflia>.
Válida alé2210112023.
Código de controle da certidão: 8DEE.6516.F0DF.SABA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal no 0020307730

ldentificação do titular da certidão:

Nome: GENTE SEGURADORA S/A

Endereço: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO,450, ED¡F
CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE . RS

CNPJ: 90.180.605/0001-02

Certificamos que, aos 06 dias do mês de JULHO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Æ1ta certidão NÃO É VÁUOA para comprovar;
. , a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadaçäo do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n' 7.608/81).
No caso de doaçäo, a Certidão de Quitaçäo do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou näo, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na lnstrução Normativa n" 45/98, Título lV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificaçöes e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida atê 31912022.

Certidäo expedida gratuitamente e com base na lN/DRP n'45/98,Tftulo lV, CapÍtulo V

Autenticaçäo: 003031 9049
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs,gov.br
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PREFEITURA DE PORTO ALEGRË
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CENr¡OÃo GERAL PoSITIVA oe oÉeffos, coM EFEITo DE NEGATIVA

Esta certidäo é válida atê: 0510812022

Nome: GENTE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 90.1 80.605/0001-02

Ressa/vado o direito de a Fazenda P(tblica Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos
não vencidos, venctdos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora ern processos de execução fiscal,
lançados até 30 de junho de 2022.

Conforme disposfo nos ads. 205 e 206 do CIN, esfe documento tem os rnesmos efeitos da
ce¡7idão negativa.

Certidão emitida em 0610712022 às 13:58:00, conforme Decreto 14.560 e lnstrução Normativa SMF
0412003

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 90.180.60510001-02 e o código de
autenticidade I 5D3D7 A40484



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉB|TOS DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PRED|AL E TERRTTORTAL URBANA (tpTU) E/OU TAXA

DE COLETA DE L|XO (TCL),COM EFETTO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida atê: 05lOBl2O22

lnscrição do lmóvel: 5897033

Endereço: R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450

Ressa/vado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que
vierem a ser apurados, é certificado que, relacionado ao imóvel acima, somente constam,
referentes ao lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial lJrbana(tPTIJ) e/ou à Taxa de
Coleta de Lixo(TCL), débitos não vencidog uencrdos com exigibilidade suspensa nos termos do
art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966(CTN) ou com garantia por penhora em
processos de execução fiscal, lançados até 30 de junho de 2022.

Conforme dþosfo nos arfs. 205 e 206 do CIN, esfe documento tem os rnesrnos efeitos da
certidão negativa.

certidão emitida em 0610712022 às 13:57:09, conforme Decreto 14.s60 e lnstrução Normativa SMF
0412003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando INSGRIÇÃO SAgZOg3 e o código de autenticidade
OCDD81D3IBD8
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Vaitar lrnprirrrir'

C/nüXA
TAIXA Ë.COT'JÔ&.I IË¡ FEr}ËFAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 90.180,60s/ooor-02
RAZãO SociaI:GENTE SEGURADORA SA

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, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 27 / 07 / 2022 a L9 / 08/ 2022

Ce rtif i ca ção N ú m er oz 202207 210 054235 47 09 807

Informação obtida em 26/07/2022 LI:47:32

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉgTtOS TR.ABALHISTAS

(M.A,TRIZ E FILTATS)NOMC: GENTE SEGURADORA SA

CNP'J: 90. 180. 605/000L-02
Certidão n' : 23669156/2022
Expedição: 26/07 /2022, às
val idade : 22 / 0L / 2023 - 1-8 0

de sua expedição.

1-l-:40:40
(cento e oitent.a) dias, contados da data

Certif ica-se que eENTE SEGURADoRÀ sÀ (MATRrz E FrLrArs), inscrit,o(a)
no CNP,-T sob o n" 90.180.605/OOOL-02, NÃo coNsTA como inadimplente no
Banco Naciona] de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/20L1, e
L3.467/20L7, e no At,o OL/2022 da Cc,lT, de 21- de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou filiais.
A aceitação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
aut,enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (htLp, / /www.t.st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpORT.ât{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-ument.os ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perante o Minist.ério Púb1ico do
Traba1ho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títu1os que, por
disposíção Iegal, contiver força executiva.

i.lìividiijì ¡i: r:ìu(llts-rri¡(i'ts: Cudf ¡',Lril . i,.tt: .l:r:
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ESTADO DO P

Marmeleiro, 15 de julho de2022

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle Intemo
- Procuradoria Jurídica
- Comissão Permanente de Licitação

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento número 02612022, expedido
pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o presente processo deverá tramilar
pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentáriapara fazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento
contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das
recomendações do TCE - PR por parte do controle interno.

Cordialmente,

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(a^)rnarnrclciro.pr.sov.hr / lioitacao02(a)rrarnrclc.iro.rrr.qov.[rr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro, 15 de julho de2022

PAREcER coNrÁ¡n

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 15 de julho de 2022,para
verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do
objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

I _DADOS DO PROCESSO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: l510712022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

a

Número do processo/Ano 15712022
Data do Processo: t510712022
Modalidade: lnexieibilidade no 029 I 2022
Objeto do processo: Contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA

FREEDOM CD 1.3, chassis 9BD281B3CNYX15490
Valor Máximo: R$ 524,98

Conta
Orgãoi

Unidade
Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte

Saldo
Orçamentário

476 t2.0t 18.541 0033 2.058 3.3.90.39.69.03.00 0 20.s89,81

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente,

w
Contador

CRC/PR 07tts2lo-8

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(âmatmelciro.þr'. r¡ov. br / lic itacao02ú¿)nrarrrclcrilo.þr. r¡ov. lrr - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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Marmeleiro, 15 de julho de2022.

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 21 de março de 2022,
informamos a existência de recursos f,rnanceiros para o da contratação de empresa
para seguro de um veículo FIAT/STRADA 1.3, chassis 9BD28IB3CNYXI5490,
conforme requerimento constante nos autos, sendo será efetuado através das Dotações
Orçamentárias indicadas pelo setor de Contabilidade.

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ârnanrrcleiro.nr'. sov.br / lic itacao02là)nra¡¡rclcriro.pr. eov.trr - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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CONTRATO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL N'**/2022
(Vinculado a Inexigibilidade no 02912022 - PMM)

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DB MARMBLEIRO, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição no CNPJ/MF sob o n'76.205.665/0001-01, com sede administrativa na
Avenida Macali, n" 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr.
Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/MF
sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado CONTRATANTE; e a empresa GENTE
SEGURADORA S.4., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 90.180.605/0001-
02, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nu 450, Centro Histórico, Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, CEP 90.020-060, Telefone (51) 3023-8888 I (45) 99912-7307 l(45) 3054-0134,
neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Sérgio Suslik Wais, portador da cédula de identidade
civil (RG) n" 1005619679 SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o no 062.422.780-49, aqui denominada
simplesmente de CONTRATADA; estando as partes sujeitas às normas da Lei 10.520 de l7 de agosto de
2002, subsidiariamente aLei8.666193 e subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na
licitação reahzada na modalidade Inexigibitidade n" 02912022, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLAUSULA PRIMBIRA _ DO OBJETO
1.1 Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa para seguro de um veículo
VWGOL 1.0 L MC4, chassi 98W4G45U7NT003184, conforme descrito no item 2.1 da Cláusula
Segunda e relacionados no Anexo I, do Edital de Inexigibilidade n" 02912022.

Parágrafo Único
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Inexigibilidade no 02912022, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
total de R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), a Título de Prêmio para
OSS veículos

2.2 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

8.666193, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TBRCEIRA _ DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em 01 (uma) parcela de igual valor, sendo a primeira até o
15" dia do mês subsequente ao início da vigência da apólice, sendo necessário que a Contratada emita a

apólice e devidas notas fiscais ou de faturas que comprovem a efetivação do seguro.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: lic itacao(ítnla lrrrclci¡ o.l'r'. gov. br / lic itacao02(a) nralnlclciro.p¡r.lov.l)r - Tolcfone: (46) 3525-8 107 / 8 105

ITEM DESCRTçÃO
VALOR
TOTAL

01
Contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA
FREEDOM CD 1.3, chassis 9BD281B3CNYXl5490 524,98

VALOR TOTAL 524.98
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3.2 A nota fiscal deverá ser apresentada no Setor de Finanças ou encaminhada nos seguintes endereços
eletrônicos: n1'(¿Durarmeleiro.pr.gov.br e lìnanceiro(Ømanneleiro.pr.rÌov.br, com indicação da modalidade
e número da licitação, do Contrato, e Nota Fiscal emitida em nome da:

PREFEITTIRA DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205.6651000i -0 I
Avenida Macali, 255 - Centro

Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE SEGURO DA FROTA MI-INICIPALN' **12022

(Inexigibilidade no 02912022 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais
CNDT e do FGTS, válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ/IvIF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

3.6 Em caso de sinistro o pagamento será efetuado para seguradora.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido aIé a data do efetivo pagamento
pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $lo desta Cláusula.

cLÁusrJLA QUARTA - DOS RBCURSOS FTNANCETROS
4.1 Conforme discriminadas a

CLÁUSULA QUINTA _ DoS PRAZos, VIGÊNcIA E cRITÉRIo DB REAJUsTE
5.1 O seguro do veículo terá vigência do dia ** de 'r"** de ¡ß'r"F até24 de agosto de2022, podendo ser
prorrogado de acordo com o Art.57 da Lei 8666193, caso necessário.

5.2 Transcorridos 03 (três) dias do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem a devida
justificativa no atraso da entrega, poderá o CONTRATANTE cancelar o pedido, sem prejuízo do direito de
cobrança da(s) multa(s) devida(s).

5.3 Havendo prorrogação, os preços poderão sofrer reajuste anual calculado pela variação acumulada do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, tendo a apresentação da proposta como termo inicial.

cLÁusuLA sExrA - DAS oBRrcAÇÕns n¿, CONTRATAI\TE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA
através de servidor designado;

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-rnail: lic it¿rcao(¿?trna lrnclciro. pr'. eov. hr / lic it¿rcao02lr/)It¡r rLlclciro.l'r'. sov.lrr - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105

Conta nidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte
476 12.01 18.541 0033 2.058 3.3.90.39.69.03.00 0
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6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações
por parte da CONTRATADA;

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

cLÁusuLA sÉTrMA - DAs oBRrcAçÕrcs o¡. coNTRATADA
Compete à CONTRATADA:
7.1 Fornecer o objeto contratado observando as exigências do solicitante, dentro dos prazos estabelecidos,
sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas que antecede a data prevista,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo, com a devida comprovação;

7.3 Responsabilizar-se pelo transporte dos funcionários, caso necessário o deslocamento até a sede do
CONTRATANTE;

7.4 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados ao CONTRATANTE e/ou
terceiros;

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.6 Recolher todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho
envolvidas na execução do presente contrato, bem como cumprir as Convenções Coletivas da categoria e
demais dispositivos legais e normativos pertinentes;

7.7 Enviar, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade de todos os funcionários
designados, quando a prestação de serviços se der nas dependências do CONTRATANTE;

7.8 Corrigir, total ou parcialmente, os bens e serviços prestados com vício, defeito ou incorreção
decorrentes de execução irregular, emprego ou fomecimento de peças ou materiais inadequados, sem
qualquer custo adicional ao CONTRATANTE;

7.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no edital ou na
minuta de contrato.

cLÁusuLA oITAVA DAs sANÇÕEs ADMTNTsTRATTvAS rARA o cASo DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:
a) moratória de0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto licitado,
a ser calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) compensatória de aré, l0o/o (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula, exceto prazo de entrega;

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó I 5-000
E-mail: lic itacaolã-t¡na rrnclci¡o. nr. sov.br / lic itacaoO2(r¿)nra rnrclciro. pr. qov, br - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105
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c) compensatória de até 20%o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79 daLeino
8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo prazo
de até 02 (dois) anos;

8.1.4 Declaração de inidoneidadeparalicitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos princípios
do contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificada para, no prazo de l0 (dez) dias,
recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a
receber ou cobrança administrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo. O recurso será julgado îo prazo máximo de 30 (trinta) dias e, se procedente, a importância
recolhida pela CONTRATADA será devolvida no prazo de 03 (rês) dias, contados da data do julgamento.

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações que se
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

cLÁusuLA NoNA - DA Frsc ALtzAçAo
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a
qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

9.2 A Diretora do Departamento solicitante ou frmcionário indicado pela mesma, será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do Contrato, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no Contrato
que será firmado entre as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer
circunstâncias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parógrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8.666/93,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Pregão Presencial no
06912019 e lnexigibilidade no 031/2021.

CLÁUSI]LA DÉcIMA - DA REScISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
dos incisos I a XII e XVII do art. 78 daLei 8.666/93;
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada a
conveniênci a para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLein" 8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

cr,Áusrrr,A DÉcrMA rRTMETRA - DAs ALTERAÇÕBs coNrRATUArs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $lo da Lei n'8.666193.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentarias suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

cLÁusrJLA DÉcrMA sEGTJNDA - DA FRATJDE E DA coRRUpçÃo
As partes declaram conhecer as nonnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei Federal n.' 12.84612013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens furanceiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

cLÁusuLA DÉcrMA TERcETRA - DA prrBr,rclÇÃo E Do REGrsrRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei8.666/93.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DA LEGIsLAÇÃo APLIcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666/93 de 2l dejunho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-seJhe supletivamente os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA _ DA TRANSMISSÃo DE DocIIMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou
outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos CASoS oMISsos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,
de 2002, no Decreto Estadual n" 24.649, de 2003, na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
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como nos demais regulamentos e norrnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉrrvrn - SUcEssÃo E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado
do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro, *** de ** de2022.

MT'NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

GENTE SEGURADORA S.A.
Sérgio Suslik Wais

Contratada
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Marmeleiro,20 de julho de2022.

Parecer Controle lnterno n.' 19012022

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório d,e n' 157/2022, na modalidade Inexigibilidade no 02912022, cujo

objeto refere-se à contratação de empresaparc seguro de um velculo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3,

chassis 98D28 1 B3CNYX I 5490.

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no uso de

suas atribuições, passa a opinar.

Cabe observar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens prlblicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

Salienta-se que o presente parecer atém-se, estritamente, aos elementos consoantes aos autos até a

presente data.

A inexigibilidade de processo licitatório é exceção que foge à regra da licitação. Todavia, a própria

legislação intitula no art. 25 daLei8.666/93, em seus incisos, trazos casos em que não se exige arealização

de licitação.

O dispositivo supramencionado estabelece que a inexigibilidade de licitação decorre basicamente

da presença de situação de inviabilidade de competição, quando a necessidade pública somente possa ser

atendida por um único fornecedor, ante a impossibilidade de fixação de critérios objetivos de julgamento.

O caso em apreço verifica-se a inviabilidade de competição para a contratação considerando,

tendo em vista que os velculos do município estão em constante deslocamento, tanto na sua área

jurisdicional, como para outros municípios no Estado do Paraná, é imprescindível a necessidade de

cobertura de seguro para os mesmos, dando mais segurança ao atendimento e locomoção dos servidores e

passageiros que utilizam este transporte. Para tanto a contratação de uma empresa especializada através de

processo licitatório é o meio legal de se planejar e rcalizar esta despesa.

Considerando, que o município já possui contrato com a empresa GENTE SEGI-IRADORA SA,

inscrita no CNPJ n" 90. I 80.60 510001-02, para prestação de seguros para a frota municipal, foi realizado um

orçamento com a mesma. Desta forma, viemos justificar a contratação da mesma seguradora, devido à ser

mais vantajoso e por ser menos oneroso aos cofres municipais do que a realização de um novo processo

licitatório, já que o valor líquido do prêmio é R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito

centavos), sendo este condizente com o que vem sendo praticado no mercado, sendo que a mesma vem

prestando um serviço satisfatório ao município.

Por fim, recomenda-se a formalização de instrumento contratual, em observância ao contido no

art.62, da Lei n'8.666/93.
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Diante do atendimento aos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina
positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer,

Jt^tt*"* :
LucÍana A.risi r

J.)--><

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CMJ: 76.205.665/0001 4l
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CERTIDÃO

Certiftco para os devidos ftns, que nesta data, às 10h38, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no 157/2022-LIC, de Liciøção na modalidade Inexigibilidade n'029/2022.

Marmeleiro,20 de julho de2022.

@rafaturø C,fu nictpøl da d,hwn e/øtro
- Estado do Paraná ' CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa Posral 24 - FoneÆax (46) 3525-8100 - CEp 85.615-000

J^r- J"lt
Lücas de Almeida Jardim
Assistente Administrativo

Procuradoria Geral
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Marmeleiro,26 de julho de2022

Processo Administrativo n.o 157 /2022
Inexigibilidade n.o 029 12022

Parecer n." 35612022

Trata-se de análise de legalidade de procedimento visando à contratação diret4 pela
categoria de inexigibilidade de licitação, de empresaparaprestação de serviços de seguro para o
veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, emanado do Departamento de Meio Ãmbiènte e
Recursos Hídricos.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se a seus aspectos
jurídicos, excluídos os aspectos de natureza eminentemente técnica, nu quul é de responsabiti¿ude
do solicitante ter os conhecimentos específicos imprescindíveis para atendimento às necessidades
da administração, observando os requisitos legalmente impostos.

Preliminarmente, se faz necessário ressaltar que a regra adotada pelo legislador pátrio, no
caso de obras, serviços, compras e alienações é a obrigatoriedade de licitação, conforme pr"r...u.
o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e índireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
xxl - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições ã ødos os
concoftentes, com clóusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações".

A Lei n." 8.666193, de2l de junho de lgg3,regulamenta o referido inciso XXI, instituindo
noffnas e procedimentos para a realização de licitações e contratos administrativos com a
administração pública. Este mesmo diploma legal também prevê hipóteses em que pode a
administração celebrar contratos sem a realização de proceãimento licitatório em siiuações
peculiares. São casos que podem se enquadrar como dispensa ou inexigibilidade de licitação.

/Ae
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Sendo assim, o legislador admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação
poderá deixar de ser realizada, autorizando a administração pública a celebrar, de forma
discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Desta forma, tem-se como regra a realização do procedimento licitatório, e, como medida
em extremo excepcional, a inexigibilidade.

O artigo 25 da Lei n.o 8.666/93, em seus incisos, ftaz os casos de inexigibilid ade de
licitação, que são observadas quando da impossibilidade jurídica de competição. Frisè-se que o rol
em referência é exemplificativo, todavia, tratando-se de direito excepcional, sua interpretação deve
ser restritiva, conforme princípios consagrados da Hermenêutica Jurídica.

O caso em tela, tratadacontratação da empresa Gente Seguradora S.A, que foi contratada
pelo município após a rcalizaçáo do Pregão Presencial n.'069/2019. Considerando que a empresa
já presta seguros para a frota da administração, se torna inviável a contratação de outra empresa,
mesmo porque os valores propostos já sofreram deságio quando da realização do pregão, o que
demonstra vantajosidade na contratação, sendo inviável a deflagração de um processo
administrativo visando a contratação de outra empresa para prestar os serviços de seguro para
apenas um item, conc

'il, O parecer.

luindo-se pela legalidade da por inexigibilidade de licitação

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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TERMO DE RATIFTCAÇÃO DE TNEXTGTBILIDADE DE LTCTTAÇÃO N'029t2022

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, a Comissão Permanente de Licitação
- CPL nomeada pela Portarian" 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, instaurou Processo
de Inexigibilidade de Licitação, conforme autoriza o artigo 25 da Lei no 8.666193, para suprir as
necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme requerimento de no

05512022.

Assegurada à existência de recursos orçamentários e mediante a autorização do Ordenador de
Despesa, a CPL recebeu e analisou os documentos do estabelecimento interessado, conferiu-os, concluindo
pelo seguinte:

I - OBJETO: Contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD
1.3, chassis 9BD28 lB3CNYXl 5490.

2 - EMPRESA:

GENTE SEGI.IRADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Rua Marechal Floriano Peixoto, no 450
Porto Alegre
CEP: 90.020-060

Bairro: Centro Histórico
Rio Grande do Sul

3 - VALOR TOTAL: R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

4 - JUSTIFICATM DA CONTRATAçAO: Justifica-se a contratação de empresapara seguro
de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, chassis 9BD281B3CN\1X15490, tendo em vista que
os veículos do município estão em constante deslocamento, tanto na sua areajurisdicional, como para outros
municípios no Estado do Paraná, é imprescindível a necessidade de cobertura de seguro para os mesmos,
dando mais segurança ao atendimento e locomoção dos servidores e passageiros que utilizam este
transporte. Para tanto a contratação de uma empresa especializada através de processo licitatório é o meio
legal de se planejar erealizar esta despesa.

Considerando, que o município já possui contrato com a empresa GENTE SEGURADORA SA,
inscrita no CNPJ no 90. I 80.605/0001 -02, paraprestação de seguros para a frota municipal, foi realizado um
orçamento com a mesma. Desta forma, viemos justificar a contratação da mesma seguradora, devido à ser
mais vantajoso e por ser menos oneroso aos cofres municipais do que a rcalizaçáo de um novo processo
licitatório, já que o valor líquido do prêmio é R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito
centavos), sendo este condizente com o que vem sendo praticado no mercado, sendo que a mesma vem
prestando um serviço satisfatório ao município.

5 - JUSTIFICATIVA DE PREçO: Os valo¡es são os praticados pela empresa

6 - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25 daLein" 8.666193

7 - DOTAçÃO OnçnWrENTÁRrA:

Conta nidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte
476 t2.0t 18.541 0033 2.0s8 3.3.90.39.69.03.00 0

8 - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO: As partes declaram conhecer as nonnas de prevenção à
comrpção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal
n.' 8.429/1992), aLei Federal n." 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução
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deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,
aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prâtica ilegal ou de comrpção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus pre,postos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

9 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, diante do acima exposto, recomenda a ratificação
do Processo n" 15712022, atendendo ao Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tendo em
vista a contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, chassis
9BD28lB3CNfXl5490, através de lnexigibilidade de Licitação, com base nos dispositivos legais
enumerados e documentos anexos.

('.-¿n I ^,Ricardo Fiori
Presidente da CPL

Portaria 6.597 de 0L/1012021
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Marmeleiro,26 de julho de2022

Excelentíssimo S enhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para análise e ratificação, o relatório da Comissão Permanente
de Licitação, Parecer da Controlado¡ia Internan" 19012022 eParecer Jurídico n'35612022, cujo assunto é
a contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, chassis
98D28183CNYX15490, mediante inexigibilidade de licitação, fundamentada no arligo 25 da Lei no

8.666193.

lnformamos que o custo para a contratação é de R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e

noventa e oito centavos).

O processo administrativo para contratação foi autuado sob o no 15712022, e a inexigibilidade
tombada sob o no 02912022.

A decisão pela contratação por inexigibilidade foi embasada nos seguintes documentos, que seguem
anexos

/ Requerimento Departamento solicitante
de recurso de ordem e financeira

Parecer da Controladoria lnternan' 19012022
y' Parecer Jurídico n" 35612022
/ Documentação da empresa
r' Conclusão do processo pela CPL

Atenciosamente,
í!,r.-r\g -L u/
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 d,e 0l I l0l202l

Conta Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte
476 12.0t 18.541 0033 2.058 3.3.90.39.69.03.00 0

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaoatrlâ¡natrnclciro. nr'. r¡ov. br' / lio itacao02lri)nranrclc,ilo. or. qov. br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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E roýitura oÿfu nioipal do cÿhrnoloiro

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

TERMO DE RATTFICAÇÃO DE TNEXTGIBILIDADE DE LICITAçAO N'029/2022

Fundamentado no Art. 25 daLei 8.66611.993, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
n'02912022, para contratação de empresa para seguro de um veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3,
chassis 9BD28IB3CNÏX15490, nos termos da documentação acostada ao Processo Administrativo no

157/2022.

A contratação deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente
de Licitação nomeada pela Portariano 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um.

Contratada: GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ n" 90.180.605/0001-02.
Valor: R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).
Pagamento: até o 15o dia útil ao mês subsequente ao início da vigência da apólice.

Marmeleiro,26 de julho de2022.

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.óó51000 I -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacaolârna¡rne leiro.p¡'.sov.br / licitacao02ldma¡meleir o.ur.gov.br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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PORTARIA NO 6.597,D81O DE OUTUBRO DE2021,

Altera composiçäo da Comissäo
Permanente de Licitação e dá outras
providências.

o pREFErro Do MuN¡cfpro DE MARMELETRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçöes e de conformidade com o disposto no art.
51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composiçäo da Comissão Permanente de
Licitação, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrlcula no 1824-4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1 1 16-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrfcula 1194-0:
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrfcula no 1555-5.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maior tempo de serviço público municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente,

Art, 20 Säo competências da Comissão Permanente de Licitaçäo:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisições e

contratações;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licítatórios;
!ll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitação;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à lícitação ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestação;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicaçäo de penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeiçäo ou impedimento; ,^¡^\rr

lX - Exercer outras atividadês correlatas 
"Jp'ãå"tr" 

ri.h$Sffiåi^Sfr.

Art. 30 A nomeaçäo se dará pelo pnzo de 01 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros. 0 7 ;,it,, Z¡¡Z1

Art. 4" O trabalho dos membros detentores de oargo efeti
remunerado pela gratificaçäo prevista no art. 33, inciso l, da Lei
de setembro de 2013, observado o disposto nos $$ 30 e 40, do me

w"ww.marmeleiro.pr. gov.br

I.JiîA
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ESL{DC) D0 P,{MN/{ CNP/ 7ó'205,óó510001'01

Av.Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone I Fax (+ø) gSzS-8100 - CEp 85ó15-000 - MARMELETRO - PR

Art. 50 Ficam revogadas as disposiçöes da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020.

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro, 1o de outubro de2021.

R PILATI
de Marmeleiro

CONFERE CO¡¡
O CRIGINAL

0 i .;ii¡t,

Publicado no DOE de Edição no 1 083, de 1o cle outubro de 2021

P

www.marmeleiro.pr. gov.br

Ai.L}RA
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro
E'TTALpREcÃoELETiôrr8î$i,r,ñiJ?r#r^IJ,ü;rr,ir.rllsrvo'ARAMEEEpp 

-Sff TR€ÐIlGÐft
.ffi, 

-ï,#fi'ftT,1ffiili8ilrRAsll
TlPoi M€nor preço unltárlo por ltem,

0 Munlclplo do Mamslslo lorna públlco, pars conho¿lmsnlo. ous a licilâcåo ns modãl¡-
dade Preoåo El€lónlco n0.064i2022, qus tom Þofoblslo a contiatæão de emorara mra
preslaçáo do ssNlços do capacllaçáo e helnamenlo de lócnlms e órodulorei de o€hes
ds água doco do munlclplo, slondendo as nscæsldads do DeDadãmenlo deAod¿ultuø
6Abasleclñ€nlo, quo fol ßsllzada em 25 de lutho do 2022, àó l4:00 horss fot-con3td€.
.ôdã FR^CASSAOA, pot! E! Þropô.tr. o docúmôñtâçåo d. h6bÌiltãcåo dos tñt.re.!;¿;s
80 ædgm, nóo ale¡d€Emæ exlgôncl6 €dilallcl6s-

thmslelro,26 dôlutho dô 2022.
FrcnctÉll d€ Ollveka t,lâtnârdl

Pregoelra

ExtRAto pAgA pu8LtcAçÄo

.^. coNTF"qlO DE PRESTAçÃO DE SERVTCOS N"07il2022

- _ _ (Chanåmento Pübilæ No001/202t - pMM - tneiigtbiltdsde 0. 026/2022)
CONIRATANTEI MUNICf PIO DE MARMELEIRÔ
CONTRATADAI CIÍNICA MËDICA MAIS SAÚDE PARA VOCÊ LIDA
oBJETOT Conlralaçáode emprosa p6ra pr6laç6odo !€ru|ço médtco,clldcooo¡ã1. lunlo
a0 Deparlamgnlodo Saúds do Mãm0loko - pR, para llÊndimônto do Dlantáo;m h;rádo
6r0ndrd0 ds 't1h30 àô.t3h e dai flh òt 22h dô segu¡da å s€xta.f.ld, e dil 00h às Zoh
ggs slbad-o!, dmlngos € ledados, de €cordo com öhamamento públt; ;;¡ó¡/202i. 

'

VÂLOR TOTAI.ESIIMADOT do R$ 50t.576,24 (qutnh6ntos e um mri e qutnrrmroiã se-
lcnlo oslg r€ûls 9 vlnlo oou¿ko centâvost
PRAZO DE EXECUçÄo E V|GÊNC|A: O contrato tsrå vtgAncta ds 12 (dozsl mos0s.
coflodos då dãtt dg 6uâ tsltnElura. ou rela, rtá 2f d€lulho d€ 2023.
DATADE ASS|NATURADOCONfRAIoi 22 dâ luthodá 2022.
F0R0: Comarca ds Marmstoko, Èstado do pará1á.

Mamslelro, 22 do iulho de 2022.
paulo Jak pltãt¡

prelôllodo Mamdrho

A R S S 
$Fifi 

ffiiffgi,#i;i*îåfli'ü.3ii'nii5'

^ilronio 
do Sudolrc.tr..

t/,9r,"*#"

"ñ"-- î;.¡:;:it-¿:i.,;:R;:::.î::l=-ï::ã:.s¿vit*-: -ñ --l
EDlraL DE convoc^çÁo pÁu
ISSEiBLEIA O!ML ORO¡NÂRI¡

OG
ýzrNHo9 -

d. ZV2.

UF8ÁNOS

ACI

Ftrnciso&Irãod d.þlbdot022.

RrcÂRDo AfroNtooRtNÂ
MEJDENTE.ÂFS3

EollAl DE coNvocAçÃo N. ot6t2o22

RÍCAROO ANTÔNIO ORTINÄ, PRESIOENT€
DO SUDOESTE ARSS. NO USO DE SUAS

BrL lcræirùr Vi¡n, p.ßir¿ fnsn _ 

^8úto 
t)ôlôBldodo kÿiço da Rcprro rhlñÁvdr dtr C6rr.¡ dé $hto Á¡r.nió do Sddoôil..È

.. r^ZS^oER¡rStr UORt\r^t,oOtjt.^RTIEReS.bnlikio.¡onqurÌfrc0c¡o.

'.,¡dcñr! 
odñ¡ciidonr tu prclirñb v¡rpr. ñdh crúdo, wø.;m"i" Lü. üi¡ì"ì il:'öìiQoihn"1,cñ!'m ù6 d. zor40 mÊb¡,!ñtrrilró sD ilil*, n, zo O r¡,.0i¿". o'n.;ri qlnrúdc @ oñhilmÈr do LOTE URßANo nï3, di QU^DR^ N 

"?. 
,itudo i; Rü;r.cr,6r6 virorr,clqtrñi.0m I Ru¡JdilitroT.ddr6 dc tutuê.ú plmr, G..!tdclh cididô ô(dn¡rc-., rD . tÈi do r@,6,(ùG,.hror Ìtrro! quoùdoil.,nn,t,un¡. -r.. r¡ oiiiir"ï

n$r$ ú ( orùrù¡0 untlcnd dè B.rs,rn tUr24Oto, Frler$d, Ct nA. n.s.5St $S.2.iR,c 997t.15911R,. cPl n. ffi.t799t9.J0. fft0só40.8t..a*^*r., *ilou* Idrno¡Ìldoh¡ Ru.r ¡nilhr. v¡ry.i .00, iilh cihd., ¡rn ."," 
";, 

q,," 
" 

r.;i;;;;;. ;ocr! coññccrñcnrohrÊ'rn¡ qucrc cftohn dq6ib¡,or nur W,çn ru n.sirioao r,o*tr.rrin
n R$ 

^ron'ô^EcdE! 
n. !re.ñr ciúd! d! srnio^nhiodos¿*,ì.+,. iri*,*iü*i,irirü

Frô.^d ¿rz2[. tkñ t. t¡nû. n.. ô ilcñ I di hi 6.0t Jn¡. 
" 

l*"r rli ui iöp¡]äö.r.hrùÕr r Rdlncrçh &nrinrfmriv! R.t¡trd, cilJrÿEtmdo { dc mnnlcncnrr.m.nni_rii-oñ o bdúio drM6r. ncdjdlr Friñ€hh. c trùfrcnr[o dêtr. dó hl. rc¡* r.,i," 
" 
l",i

nûrn ñG rri ùr & 4e¡mn' tquôuo€ilot ñÈFo, qutudnr¡, ¡do qw. Ar.u or roft:rincDnr.rhnrð, pin, qrncrò, nûit iloFr. !obr. dÝ.ñtut ryricro m ¡Ai¿. rc pnro do ij(e¡iu )diu (oniudû ùritn¡r Frb|cócrôd(r.

Extmto D0 corTRÀTo R 21t/2022
DrSpEßa DE LtC[ÁçAo N 0!/102¡
PR0çE380 ADM|MIIRATVO S i{n02¡
contruñr.r Ágsoct^çÄ9 REotoNÁL æ 8ÀúoE oo suooEgrË,
Coñù¡rdir f C oUtilÀRÄE! LTDa
obþbt Cdr.tadôd! E sr lud& Þ¡rr tonæhonrodã gtrortoaito
dù & ¡æ.riEd63 fud!çto R.g¡onrtdô $ùdÉ& Sudilr]c _AñS,
¡ h doôh¡dr¡ a! nidshord!ÆgS
Vior.iùd: Ri0.m,@ft6b h[ r.aht
Vbörcbr O pr¡e d! v{gâftt¡&ila cóÍ0b 6ôd dr f2 (doú) ñr!il
coñ lihlo0ñ 0!07¡0¿,. tämtno 0n OmTr¡O¡!.
Foror CmrrcÐ d. Frdso &tMR

EN¡IÁI

^ki; 
ehìh ö;;ñüi
h6lkrr

urr 0t dcJuno dê 1022.

TERMO DE

gsslåo

bem como d€ æslslâncle
com vlsld åo

02812022

ç@"*À'rÌÞduso p0¡ ðo

l€tmos

concrel¡zsda n6 lomG ds
nom8ada psla Polada

€mpæ

elaboraçäo sfoluada D€la Comls-
6.597 ds pdmsho de outubþ do

ænlåG).
mås 6ub-

DE RESIDUoS sÓLIDos,

FloFrldo d. 12(dq.lñ.s,

DAAssocrAçÄo REGtoNAt DE sAúDÊ
ATRTBU|ÇÔES olJE t HE SÃO CONFEnT-

oó
9,,,
H
tJ {

¡rarmeloko,26 ds lulhodo 2022.
PruloJaliPllåtl

Pr6fello

- ÌERMo DE RATjF|çAçÄo 0E |NEX|G|B|UDA0E DE UC|ÌACÄO No 029i2022
rumamentaoo noAf. zS da LÊt 8.666/i.993, RAT|FICO r tNEXtctbtLtDADE OE LtCtTA-
ÇAo_nö 029/2022, pr€ @ntrutãç¡o de omddo parâ seguro ¿e um vejcuto-¡iÃl¡üäî.
DA FREEDo¡| c0 't.3, cha$b e8Dzo.tB3CNykrs4solnælñ6-dã iúil;,åil
¿coilada æ P@æioAdmlntstraflvo n" 1S7l2022.
A_conlralaçåo dlvffá sr concrellzadã n6 l6m6 då elaborucåo gfoluada Dåtâ Cômtq.w ts€mañento d9 Ltcilação nomsôdå pola podðila no 6.597 ó€ prlmskodd oulubio d;
dols mll e vlnlo o uh-
Corlrsqda: GENIE SEGURADORASA, tnsr¡ta no CNPJ nô 90,180.60S/000j42,
Valor RS 524,98 (qu¡nhentos € vtnte e quako roâts o novãnie ã óltã iã"ü".ir --
pagamonto: 8tó 0 150 dta úilt.æ môs subssquonle æ lntcto da vtgôncta á¡ ad¿ltce.

Marmotetro,26 dolutho de 2022,
pouloJahp¡lail

prefelto

DAS POR LEI,

n" 001n022.
., ¡pó! dmprh tod6r a! rhp¡t do pro@Úo Selcllvo SlmpllÍødo - pSS

ToRNA p(,BUco:

'1. Aønvocaç¡odeC¿ndldalorrbåkôrotaclonádor,rprovado!nopSSn.00|/ZO2Z,
pore quâ ôo pr¿zo do 03 {ké!) dtr!, s. epnænlcJunto â O¡vt!ãô dr R.@ßor Hu.
runo!, da ARSS Slto å Rodovh Co¡tomo Vllôrlo lnlsno no 60t, B¡lrro ÁOu¡
Br¡ncr. Frrnc¡6@ B!llr8o, poraná, prra hâbilllil â r66pecl¡vi conlrálrçlo:

D¡RCFII EAlNÊINO.
oPrctALD^ 2.W

neso1,*,n.ï*H#r"åiïlilîi1ï¿îïf l"åi."#,i"-iJ*îï1f,"*pcdñch uóúô, n!ilc rnbicrpio ô sn,rco dc p;drb sunø. 
";r'q;,"1i";i; iì¡üív¡Em ôù dctc @nrÉiftnro dwcn. quo rc rcfim dopìù;;;".ä.,i.ilii;J#:

slutrdo a.Ru PffÞ Cfirs, t.?7?. Mt; ó2, 6. üdû, DBtr cld¡dc, o¡ ft) IOS cql;;;;;doon,cnb¡ pm toñlr o LoTEAMENTO n¡Slout{C-ni, 
-C;i^ñOî;ä;;

&r.mjn¡.¡_t¡i Fakñt, n'.67ff/?6 ô ønromc uhh M_r.rei 
",r-rì," 

iìi,'j. ü'äl¡rhôdc 2ft22.

ND¡TÂI.

fmctko Bltrto,26 dc JUt.tIO dc 2.022

DIRC¿UCilNEtRO
OHflÂI,

2. 06 øndld6lo! ¡c¡m¡ convôúdo6 dEvorlo coñparo@r pomnlô o Olvt!ão rlô RåcuÊs! Hummot d¡ ARSS d. F6nch6 g€llráo, no pilro d! 03 (lrð¡) dl$, . contar

l8-qub_!Tçto dut! Editåt, m0ntdr do! sàgulnl6r documentos, OitClHfu ¡ Có-
PIAS: RG, CPF, lnuto ds Ellllor, Conpþvånl! d! Volaclo na úllimr âLicb mm.
provenl. d6_r4ldàrctâ, CTpS (C.d6[o dr T¡sbâtho), C;n¡Íe¿o Miltt¡r. ¡å då æio
mã!c!r¡no. Atclt¡do Módtco ds gEúd. flrtø ê M6ntrt (!e¡á âgrndodo;ãb ARSS).
canorE de vsctnaçio eluat¡Þ. Documantd ømpþbBlôrlor do dcoËdd¡dr, @;-
lom6 o r.qul¡llo do lômâçlo Grpocffo prrã @d, tunção _ Írm Lt0 do Edìiôt;o
PSS. c.lidão dr Na6clm6nlo dos flho! manord da t4 tno!. C6dtdåo do Nr9cl.
m.nlo ou crllmc¡to, Dcctår¡çlo d. nto acumutåç.¡o de Cargi eürÈoJãe ìøì-
do @n å Corôtltulçåo F6ded j O0g Ad 37. Cêdtdáo nrgatviaa antcædontcr cì-
mlMt! dd lo@t6 dor.stdêncta doB úiltmo¡ s a¡@ ô co,ita u.*,tr, ø1" ari"n-
lô do ørl¡obãnddo, d¡ quat slâ l¡lutar.

O nàoæmparodmnlo no prr¿o e!ilpul¿do dcrtEl¡¡á a pqedavEgr.
Frundlco B.t[!o, pR,28dolutho de 2022.

ntc^nDo 
^NTôNto 

0nTtNÀ
I'RÈSIDENl¡

. TERMO DE HOMoLoGAcAo E AoJUDIcAcÁo
.o_!.4.1¡!t-C_!ltq 0E PËROU DOESÍE, E;tado do pa¡aná,'tnlcdlo no CNPJ n"
7t924.290i0001-69, nsts ato rupræsntodo pef freOno Uuirlcrpaf, Srnior-ÈóõOü
LUIZ BÂGEl'It, rðtdsnts € domtciilrdo ns Rú ¡/bnoet nl¡a¡. n. iz. cËÞ: sï.7ìõiñ
n6ra-cldad-e !ô Pércta D'Oests, Ertrdo do paraná, podadoida õÈ;b ¿;i¿;id;;;
sb nô 3.719.625-8-SSP-PR ô CpF sob n" 629.393.609-14.
HOMOLOGO:
T.ERì¡ro DÊ HoMoLocAçÂo Do pREGÄo ELETRóN|CO N" 20/2022, ßterenlo â
u0nrehç50 d0 mpr6a paE prælrção do sorvlços do mrnuloncåo do sbt€ms ds th,-
mhEçb publlcã d0 Mun¡clplo do Pérotå D'Odte, Estsdo do prajrü. contome parece¡
oãÁ!ss_soì! Jurtdtcg €, prego€ìru ! Equlpe doApo¡o, @m bæe no a¡i.43, lnc¡s Vi d;
Lel n" 8.ô66 d€ 21,06.93 e atieraçöæ posierioræ. paà a ereruøo na øiÀàjæai oela
€mpræ r.c.F,AMpÉRE sERVtçôs ElÉTRtcos- eineLi, iòi,, ióJrräï"rliãåäl
Ml$óes, n' 320, B0tro Csnto, Ahpé¡o-pR, CEp: BS.S¡o.OOo, 

" 
lns"¡tJno ðñÞ¡ltä

sob n'36.2t4.607/0001.30, n$le ato repræntada Delo Sra. ivenete c¡n¡ent ixüi
lnsc.ilo no CPF/llF sb n' E97,33S.099-49, portsdo; da cErteka de tdonitda¡€ RG n-:
4,960.019-4 ssP-PR, restdcnre e dontciltadå a Ave.l¿, ¿iit¡iiõei, ,i:-Jü, eãkå
C_€nko, Ampóre.PR, CEPI 85,640.000, Ðsctarado venæA, ø iim iþfo,;áoi ø äi
101.249,00 (Csnto o um milduzonl$ s quarmta € novo m¡t).
Tolollzard_o o valori R$ 101.249,00 (Cmtb € um mll duz€nb! s quarsnl0 € novs mlt).
Párolå D'Oæl€, Eslado do Paranå, 26 do Julho do 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
profello Munlclpal

ds 90 (novsnls) dlss,

PREFETTIIRA MUNTCIPAL D'OESTE

þrffirtoâE!@rc4

.. EXTRATO DO CONIRATO Nd 91/2022,
OBJETOT O prdonte conkalo tem porob,elo a Conlralaçãod€ ompresa Dara Droitacáo
00_sMç6 d0 msnutonç¡o do stltoma dô ltumtnrçåo púbilø do Muntétpb ¡s párclE
D'osle, Eslådo do Pâraná.
coNTiAÌADA: t.C.FAMpÉRE SERV¡çOS ELËTRtCOS _ EtRELt,
ORiGElt¡: Llcllrçto Modaildåde Edtbt do pr6gáo Etlt¡õitco no ZOAO22.
V,qLgR: R$ 101,219,00 (Cdtoo um mil du¿o;t6 € quaroñt8 o nove m[].
vicENClA: 12 (dozo) mso!, â conlû ds dåta da silnatura.
BASE LEGAI: tel nù 8666Æ3.
DATADOFIRMAMENTO:26/07/20?2. EDSOMLUTZBAcETTT-pßfottoMuntctpat

!nM10 comRÂToN'¡ttr022
PnEoÄo

contðdù tc

Ftrnch6&ililo/pR.

FEncb6 B.ido,28dcþtho d! m22,

RrcaRDoailtöMo oRTNÀ
PRESIOÈNEAñß

Í

-/t_.*lo!- k"tr;â-t\
\ Á;:':,,

l:i-il'i ,.1 ,.r

ìÌ;::!'ù::..ÿ
'r.)tÿr_i

PLANTA DE slluAçÃo

I]'EM r?¡u^ UNID DESCRIIìVO v^t,()R
rINTT TOTAL

ruu xg 4415 - forinhr dc nilho. t,l9 6/E,m

t34 400 ntr zZõ5. bßcoito ulgsdo. 3.85 r.540¡0

tJt t50 nct ¿qy- hnnn! dc kißo. IÓ.]O 2.505,1J0

t4t J500 L Jt - tcnc utt 
'ntcgr[],

õ,9v 18,45,00

I49 t5u Fd 4ó56 - polÝilho doc.. 3,70 5J5,æ

tJ0 t50 Þcl 4o)/ . potv¡lho !¿ado. J,99 598,50

r5ó 400 pcl tu4u. Þt3coÍo doæ. ó,7E 2,712,00

t5¡ tD0 !nú 1458. sâgü tipo. .i52,üt

tEl 200 Zl7.c¡njiobnro dc mllho. 4,97 994,00
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QUARTA.FEIRA, 27 DE IT.JLHO DE 2022 ANO:VI i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

nplçÃo No: 1281- 7 Pâg(s)

EXTRATO PARA PUBL¡CAçÃO CO¡¡TRATO DE PRESTAçÃO DE SERV|çOS No 077t2022
(Ghamamento Público No 004/,2021- PMM - lnexigibilidade n'026l,20221

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
GoNTRATADA: CLÍN|CA n¡ÉOtCn UnrS SnÚOE PARA VOCÊ lrOn
OBJETO: Contratação de empresa para prestaçäo de serviço médico, clínico geral, junto ao Departamento de Saúde de
Marmeleiro - PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30 às '13h e das 17h às22h de segunda a
sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, de acordo com Chamamento Público n" 00412021.
VALOR TOTAL ESTIMADO: de R$ 501 .576,24 (quinhentos e um mile quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro
centavos),
PRAZO DE EXECUçAO E VIGENCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 21 de julho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 de julho de2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

^Marmeleiro,22 de julho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATTFTCAçÃO DE |NEXIGIB¡LTDADE DE L|C|TAçÃO N" 028t2022
Fundamentado no lnciso I do Art.25 da Lei 8.666/1.993, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO no 02812022,
para a contrataçäo de empresa fornecedora de software de gestão administrativa, para fornecimento de licença de uso por
tempo determinado (locaçäo) e prestação dos serviços de customização e personalizaçäo dos sistemas, caso solicitado,
atendimento técnico e serviços correlatos dos recursos informáticos, bem como a realizaçâo de assistência técnica e a
atualização das versões dos sistemas que seräo contratados, com vistas ao atendimento da legislaçäo e das necessidades
do Poder Legislativo Municipal de Marmeleiro, nos termos da documentação acostada ao Processo Administrativo no

15512022.
A contrataçäo deverá ser concretizada nos termos da elaboraçäo efetuada pela Comissäo Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria 6.597 de primeiro de outubro de dois mile vinte e um.
Contratada: IPM SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ no 01.258.02710001-41.
Valor: R$ 52.572,40 (cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
Pagamento: O pagamento será realizado até o 15" (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à emissäo da nota fiscal.

Marmeleiro, 26 de julho de 2022.
Paulo Jair Pilati

-, 
Prefeito

TERMO DE RATTF|CAçÃO DE |NEX|G¡B¡LTDADE DE L|C|TAçÃO No 029t2022
Fundamentado no Art.25 da Lei 8.666/1.993, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO no 0291202a para
contrataçäo de empresa para seguro de um vefculo FIAT/STRADA FREEDOM CD 1.3, chassis 98D28183CNYX15490,
nos termos da documentaçäo acostada ao Processo Administrativo no 15712022.
A contrataçäo deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria n0 6.597 de primeiro de outubro de dois mil e vinte e um.
Contratada: GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPJ n0 90.180.605/0001-02.
Valor: R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).
Pagamento: até o 150 dia útil ao mês subsequente ao início da vigència da apólice.

Marmeleiro, 26 de julho de 2022
Paulo Jair Pilati
Prefeito

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NO 06412022 - PMM - EXGLUSIVO PARA ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 108/2022-LIC

TIPO: Menor preço unitário por item.

IGP
Brasil

D¡ário Oficial Assinado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provlsória 2200-2 do Art. 10s de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclp¡o de Marmele¡ro dá Bãrantla da autent¡cldade deste

documento, desde que v¡sual¡zado através de ln icio

Página 3

no l¡nk D¡árlo oticial.
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Detalhes processo licitatório

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 29

Número edital/processo* 1s712022

Entidade Exccutora NICIPIO DE MARMELEIRO

nno- 1 2622 
'

^
Datô ftnftd¿tmento

CPFr 8148028931 (tagggl)

Ëù* mls

.......îÌ:ir.:'.Y:. (:.:.:.*r:: lt,rÝ:*.:x..Ýl tlltlillÿÝ-.!1!^!: ! l_t:: Y-:i:: ! 4.11!ÿ ¡:':I:: l.-jg. i Ý...:J.!-tt":-Ý.. ,.\

Instituiç¿lo Financeira i i
I

ì
,l

Data da Abertura das Propostas j -- '.- 
l

{--............-.. - -................ l

Há ltens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de partlctpacão para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontrataçåo de EPP/ME?

Há príoridade para aquisições de microcmpresas regiona¡s ou locais?

Data de Lanç¿ìmento do Edital i

Pe¡centu¿Jl de p¿Jrticlpação 0,00I
I

ì""'
: Contratação de empresa para seguro de um veiculo FIAT/STRADA FREEDOM CD

i 1.3, chassis 9BD28fB3CNYX15490.

ObjetotResumida doDescrlção

ì

¡
I

Preço rnáximo/Referência de preço - i 524,98

Data Publicação Ternro ratlficação 211o712022

R$*

Dotação Orçamentárlar I 12911654

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFl/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1


