
   EXTRATO DO CPS Nº 012/2020 – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 

A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o Contrato de Prestação 
de Serviço nº 012/2020 com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS. Processo SEI nº 202000058001475. 

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de seguro veicular durante o período de 12 (doze) 
meses, para os veículos pertencentes à frota da OVG (tabela abaixo), contra danos 
materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela 
natureza e assistência 24 horas, conforme as especificações constantes no Formulário de 
Pedido nº 135/2020 da Coordenação de Apoio Logístico e Transporte – CALT e Termo de 
Referência nº 020/2020. 

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente Contrato, o importe de R$ 31.522,58 (trinta e um mil quinhentos e vinte e dois 
reais e cinquenta e oito centavos), o qual será dividido em 04 (quatro) parcelas, conforme 
proposta acostada aos autos e acordo entre as partes. 

FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente 
contrato, serão oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado com a SEGPLAN 
(Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento), atualmente SEAD (Secretaria de Estado 
de Administração). 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir de 14 de 
junho de 2020, às 24 horas, devendo ser publicado no site da Transparência da OVG, 
podendo ser prorrogado, através de Termo Aditivo, de acordo com a necessidade e 
interesse da Contratante, desde que comprovada a vantajosidade da renovação, conforme 
item 15.6 do Regulamento de Compras da Contratante. 
 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral - OVG 
Wellington Matos de Lima – Diretor Administrativo/Financeiro - OVG   
Neide Oliveira Souza - CONTRATADA  
Roberto de Souza Dias - CONTRATADA 

 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=14863261&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=17226&infra_hash=2e2fc06bd567ccd354d22aadf4e7656fa14b5bca71e3f331ebb6b27cb9b59db1

