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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 10/2015

Fica dispensada licitação para contratação de empresa seguradora para cobertura de
seguro veicular, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, tudo acostado nos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Apólice primitiva vigia até o dia 25/0312015, e por este motivo em 26/02/2015, foi
solicitado que as Secretarias de Saúde, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Obras
e Saneamento encaminhassem pedido de abertura de licitação para seguro, pedido este
recebido em 02/03/2015. Embora já no dia 25/02/2015, solicitamos a diversas corretoras
orçamento para licitações orçamento, dando prazo até o dia 05/03/2015, onde só obtive um
orçamento da GNP Corretora de Seguros, então apenas um orçamento, inviabilizando a
licitação. Visto não ter conseguido mais orçamentos entramos em contato com a Favarin
Corretora de Seguros no dia 16/03/2015, detentora da apólice primitiva, solicitando a
renovação, por seis meses, pois até o dia 25/0412015, não obtive resposta, foi contatado a
Corretora, a mesma comunicou que tinha mais cinco dias de cobertura provisória, após o
término do prazo estipulado, a referida corretora encaminhou um e-mail às 18 horas do dia
02/0412015 (quinta-feira), após o término do expediente, sendo que dia 03/04/2015 (sexta-
feira) feriado nacional, portanto o e-mail foi aberto somente na segunda-feira, dia 06/0412015,
informando que não seria possível a renovação da referida apólice, por problemas internos
entre a Corretora e a empresa e Securitária. Portanto comunicamos as devidas secretarias da
indisponibilidade de rodar com os referidos veículos. Na mesma semana foi solicitada a troca
de corretora para dar prosseguimento à renovação.

A presente contratação constitui-se prestação de serviço para cobertura de seguro
veicular, para manter segurados veículos que tem caráter excepcional na manutenção de
serviços essenciais na área de saúde, bem como, na parte de obras. Diante da necessidade de
excepcional interesse público e do princípio da economicidade, pois a renovação por prazo

/ ~, curto (6 meses) é mais dispendioso que por 12 meses.

Valor: R$ 14.955,86 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, a contar 25/03/2015 encerrando-se 25/03/2016.

A referida despesa será custeada pela seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 05-Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 19-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Projeto/Atividade: 2.022 - Manutenção SMEC
Código reduzido: 2540 - Seguros em Geral
Recurso: 0020 MDE

Órgão: 06-Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
Unidade: 06-Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.111 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Código reduzido: 428 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 0001 Recurso Próprio
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Órgão: 07-Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 07-Secretaria de Saúde/FMS/ASPSNinculados
Projeto/Atividade: 2.237 - Transportes
Código reduzido: 5999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 0040 ASPS

O respectivo valor se encontra compatível ao praticado no mercado, bem como, a
contratada tem experiência no referido trabalho, atuando no Ministério da Saúde com projetos
direcionados à prevenção, atende aos propósitos do Poder Público.

Seguradora: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com CNPJ
n° 61.198.164/0001-60.

Forma de pagamento, vigência e demais cláusulas pertinentes, farão parte do contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de abril de 2015.

~~ç-~
~OcARLOS GIRARDELLO

PREFEITO MUNICIPAL
PUBLIQUE-SE:

PLÁCIDO CHIQUITI, N° 900 - CX. POSTAL: 158 - CEP: 97340-000
FONES: (55) 3233-1088,3233-1535,3233-1600 e 3233-2281
TELEFAX: (55) 3233-1919



~o
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ .~

RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1012015

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação n° 10/2014, Ratifico, nos termos do
artigo 26, da Lei n° 8.666/93, o presente ato, de acordo com o artigo 24, inciso IV, do diploma
legal já mencionado para contratação de seguro veicular, com PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com CNPJ n" 61.198.164/0001-60, 1qvalor de R$
14.900,00 (seis mil e quatrocentos reais), prazo 12 (meses) meses.

Teor completo desse Termo e das despesas está disponível no site
www.saosepe.rs.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 16 de abril de 2015.
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