
EXTRATO DO CPS Nº 024/2022 – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. 

 
A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna público o Contrato de Prestação 
de Serviço nº 024/2022, firmado com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS (Processo nº 202200058001564) 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de seguro veicular de 35 (trinta e cinco) veículos 
pertencentes à frota da OVG, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou 
furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições constantes no Termo de 
Referência 005/2022 – CALT (000029407025), de acordo com as especificações e 
quantidades conforme tabela exposta na no Contrato. 
 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente Contrato, a importância de R$ 93.390,56 (noventa e três mil trezentos e noventa 
reais e cinquenta e seis centavos), valor esse a ser dividido em 4 (quatro) parcelas. 
 
FONTE DE RECURSOS: Os recursos Financeiros para pagamento das refeições são 
oriundos do “Contrato de Gestão nº 001/2011 – SEAD/OVG” celebrado com a Secretaria 
de Estado de Administração – SEAD, conforme indicação da Diretoria da OVG no 
Despacho nº 500/2022 – DIAF (000029160996). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da emissão da 
apólice que deverá ocorrer em 25 de maio de 2022, 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: 
Thomas Marcelo e Silva - Diretor Adm./Financeiro – OVG e Diretor Geral em substituição 
(Portaria 124/2022- DIGER) - OVG 
Roberto de Souza Dias – Procurador(a) legal da Empresa Contratada  
Neide Oliveira Dias – Procurador(a) legal da Empresa Contratada 

 


