
  EXTRATO DO CPS 015/2021 – PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 

A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o Contrato de Prestação de 
Serviços nº 015/2021, firmado com PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS (Processo SEI nº 202100058001302). 
 
OBJETO: A contratação de seguro para os móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, bem 
como o acervo de bens, compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e 
utensílios pertencentes a Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, e que estão em 
uso nos prédios a serem segurados, em caso de incêndio, raio, queda de árvore, fumaça, 
vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo ou qualquer fenômeno da natureza, explosão 
de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil, roubo e furtos, bem como de 
outras coberturas descritas no Termo de Referência nº 020/2021 – CSG (000020934708), 
durante um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 16/06/2021. 

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente Contrato, o importe de R$ 18.332,40 (dezoito mil, trezentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos), conforme proposta acostada aos autos (000021124037). 

FONTE DE RECURSOS: Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente 
contrato, serão oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011-SEAD e Termo de Fomento 
nº 001/2019 – CEASA, em conformidade com o Despacho nº 490/2021 – DIAF 
(000021012133) constante nos autos. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da emissão da 
apólice que deverá ocorrer em 16 de junho de 2021, 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 15.5 do Regulamento de Compras da Contratante. 
 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral – OVG 
Thomas Marcelo e Silva - Diretor Administrativo/Financeiro – OVG 

Neide Oliveira Souza e Roberto de Souza Dias – CONTRATADA 

 


