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USOEXCLUSIVO DÀSEGURAOORA
aÂNco (NoME E NlrMÉRO)

/
'Paslor Expolt! Polltlcam€nta
Pe6soa que oclrpa ou oorpou, nG úhirnc6 5 aÍro6, callp pdílico ol.r p(lriÉo Éhvante eín eíntresas B]bliras ou Êlbll+tri\/ôdas. no Bra§l ou no exteíioí.
O proponentê pode não ser pessoê expostâ politicamenle, mas possr]ir RELACIONAMENTO PRÔX|N4O onde sào considerados parentes, sócios,
repíesentantes ou quaisquer outras pessoas que se relacionem com alguma pessoê êxposta politicamêntê.
'ErtÍangalros não Ío8ld6nt$ no Brâlll
A Susep por meio da Circular 380/2008, exiqe que as seguíadoras identifquem clientês êstrangeiros que mântenham negócios no pais, mês
não sejam residentes

DEcLARÂçÀo oo PRopoNENÍE

Declaro, estol] ciente e de acordo. sob
Ouêstionário de Avaliação do Risco, bem como â Dêclaraçáo de uso quando houver, é parte integrante destê píoposta de sêguro ê de íuturas

pena de perda de direito de @beÍtura, conÍorme pGvislo no ânigo 766 do Códiqo Civil, que: O

renova@es; todas as informaçôes prestadas são vêrdadeiras e completas O veiculo segurado nâo será conduzido por pessoa inabilitada ou que
não tenha habilitêção clm categoíiâ aÍopÍiada pata o fim a quê se destina o vêículo. Responsâbilizo-me pela êutenticidade do vêículo e de

documentaçáo, inclusive por fato âto ou carcunslância(s) do(s) píoprietário(s) anterior (es).Fica reservado o direito de a Segurâdora emilirê, -so
anlrluío

para cobrança da difêrença do prêmio caso seja @nstatado o não atendimento da instalê
quando selecionada a opção de respostê, bem como a não paíticipâção no Curso Oireção Emocional e/ou Direção Segura, quando

ção da Vacina lll ou DAF-V, clmo dispositivo

selecionada a opção de panicipação. O não pagamento implicará na cobenura proporcional ao prémio efetivamenle pago O conetor indicado
na proposia é meu representante legal neste contíato e em futuías renovações. o segurêdo toderá consultar a situêÉo câdâslral dê seu @rretor
de sêguros, no she www susep.gov br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CpF. Tomei @nhecimênto
prévio das condições Gerais do seguío. que têmbém está disponivel no site www.ponoseguro.com.bí. ouando participante do Programa de
Relaciofiamento Aúto Jovem, declaro êinda que tive conhecimento prévio do Íegulamênto do progrâma Estou ciente que: a aceitaçáo do seguro
estará sujeita a análase do risco; o risc! proposto sená aceito somente se estiver DENTRO DAS CONDIÇOES DE ACEI-AÇÀO DA
SEGURADORA a cobenúra inicia-se âpós a análise e aceilação do risco, onde a proposta deverá ser protocolada na Seguradora ou transmitida
eletÍonicamente, até 5 (cinco) dias corÍidos da realizêÉo da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro ânterior A Seguradora terá .15 (quinze)
dias coíridos após o pÍotocolo ou trônsmissâo eletíônica da pro posta para se maniíestar sobre a concretização ou não do sêguro O prolocolo
ou transmíssâo da proposta com antecipação dê valores gsrantirá ao prôponente a utilização dês taxas de pémios vigentes. No câso de não
aceitaçáo da proposta o eventuêl prêmio pago pelo proponente será devolvido atualizâdo pelo IPCA/IBGE proporcionâl aos d;as decpriCo§. EÍh
caso de atraso n. pagâmento do píêmio, o Segurado deveíá se dirigir a Segurêdora para regutarização da pendência, que será acrescidê de
uma taxa de juÍo de morê de 0,30% ao daa. o segurado podená restabelecer os efeitos da apolice pêlo periodo iniciarmente contratado. dêsdeque retome o pagamento do prêmio devido dentro do prazo de cobênura concedido previsto na Tabela dê prazo CuÍto, mediante o pagamento
dos juros p€lo atraso e de laxa de reativâção da apólice de RS 25 00 (vinte e cinco íeais) A Sêguradora utilizará os dados cadâstrais do
proponente, do proprietário legal do veiculo e dos cúndutores declarâdos ou mencionados no momento da contrataçâo do seguro e ainda poderá
consultar informaçôes clrrespondentes a pontos nâ caneira de habilitação, multas, lpvA,s pendêntes, elc, bêm como a eventual ocoíência de
sinistío com o vetculo e que envolvam ês partes antêriormente êlencadas. Dêclâro estêr ciente e expíessamente autor2o a inclusão de todos
os dados e informaçôes relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referenles âo mesmo, êm
banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorer para análise de riscls atuais e futuros e nê liquidação dê processos de sinislros
ReslÍições coíno açoes iudidais, dleqties sem tundos. pêndêírcias fnancêiras. dentÍe olltras FDdem implicar na Íecusa da propcla. Tratando-se de vei:uloa/ ,iÍido coÍn isençao de impos1o6, esles sêrão deduzidos da indeoizâçao caso o peícentual isênto nà) Enha siro deEecjado do valor do veículo no
\,;a contratação do seguÍo Obrigo-me a coínun icaí imediataínente a S€guradora, por escÍito, qualqueí alteÍaçào nas condi@s êslabelecidas no contrato
de seguÍo, no AJesli]nátu de Avaliaçao do Risco e na karaçao de Uso, quando houvêÍ. para efeito de cobeftirâ é imFDrtântê destacar que a hlta
de pagarneito dc píêmio total à vistia ou da pdíneirâ parcela imdicaÉ no canelamento aubínátbo dâ apólbe inclusive quando a íorma de pagamento
escolhua pêlo Segurado bÍ o caítiio da Poíto Seguro. Nos segurc anuab coín píànio fracimado, a êusência do pagamento de umê ou mais pêr@las
indusive quando a brí'-|a de pagêrneflto escdhida peb Seguíado fo. o caítão da porto Seguro imdicará na uílàaçao da Tâbeta de Píê2o Cu(o, cul)peÍiÍo Íeíflanescente de vtgencia da aÉlice sêrá píoporci)ílal ao valoa de pÍÉínio pago Qualquer aheraÉo no uso do veíd]lo. inclusúe suâ venda ou
emprÉstimo devêín seÍ Freüamente @municadoG à seguradoía. poíque â garantia do seguro náo se transfere automaticamente cDm o vêiqrlo Confome
eslabelecê o aÍtilo 7, ll, "e" da Cirorlar Susep 445 de 02 de julho & 2012, o proponente pessoa juíÍlica deve obrigatoriamente inft)rmar à segurâdora
os nomes dos confoladores até o nível de pessoê fisica, dc priírcipab administradoÍes e pÍocuràdoÍes. Essas informa@s devem ser prestadas em
formulário ânexo Na qualidade de Epíesentante legal da pessoa juddica proponente, garanto a veíacjdade e com pletude dos dado6 fomecidos. n6 têrmos
do aÍtilo 766 do Cod(lo Civil. O píoponeote, desde já, aúo.iza êxpíessarnente e ênui que a pono S€guro Companhia dê Seguros
coíruni:açõês das empíesas do congk neGdo Poíb Sêguro, por nreio <lo dad6 por ele disponi bilizados No momento dâ @ntra
ofeíeciras peiâ Cia ouhas opçôes de cobeíura, poieín o sêgurado odou
poí partê da Aubrquia incentivo oJ ecom€ndação à sua coínercialização.

pêlas infoímadâ na paopcta. O regi§ÍD deste plâno na não

Autorizo a realizaçáo dê @nsulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do píincipal condutor indicâdo na p PlÊü-lo.-"rer.,.i -da campanha Trânsito Mais cêntit em vigoí para propostas emitidas com as clâsses de localização do Estado de São ulo que poderá ou
não, aÍÉs avaliaÉo, conceder desconlo no prêmio do seguro
As condiçóes contratuais/rêgulamento deste produ
eletrônico www.susep.gov.br de acordo com o n

to protocolizadas pêla sociedadê/êntidade junto à Susep poderáo sêr consu
Úmero de processo constante da âpólice/proposta

CaEo náo seja
úteis, a contâ

enviada a Proposta
do protocolo, este

vÁLtDo
de seguro
pedido e

POR CINCO DIAS ÚTEIS
com roEp€ctivo pagamonto no prazo
a respectiva cobêrtura estaráo auto

odê
ment

) dias
dos.
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITACAO N" 6712018

Pedido de Contratação n' 0000269/2018

Maceió/AL, 01 de bro de 2018.

son d de
Preside daC edrssao çãoL

Especificação Quant Valor Unitário Valor Total

ContrataÇão de empresa para Seguro
do Veículo VW Voyage CL 1.6 de
Placa ORK 4507 deste Conselho.

01

R$ 971 ,09 R$ 971 ,09

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: Avenida Rio Branco, 1489 - Campos Elíseos, São Paulo/SP CEP: 1 .205-001

Valor Total R$ 971,09

Tel.: (082) 993í 3-1407 CNPJ: 61 . í 98.'164/000'l -60 lnsc. Estadual: 108.377 .'122.112
*Obsêrvações: A empresa mantém regularidade com a Dívida Ativa da União e Dívida Ativa do Estado, FGTS e
CNDT lV e V da Lei 8.666/93.conforme art. 29, incisos lll

Enquadramento Legal:Art.24, inciso ll, da Lei no 8.66/93, in verbis:
"Art. 24. E dispensável a licitação:

(..)

ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o ldez por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se reÍiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;".

Just ificat tva de preço Proposta de preços consta n te do Ped ido de Contrâtação n 00002 69t20 1 8

Despacho de ratificacão

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a
aquisição/contratação do produto/serviço.

Mace AL, 0'l de novembro de 2018.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, N" 1.526, Pinheiro, CÉP:57.057-57 0, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.OOO1178 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal.oro.br

Prazo de entrega: A combinar
Área (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

FORNECEDOR
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Endêrêço: Avenida Rio Branco, '1489 - Campos Elíseos, São Paulo/SP CEP: 1.205-00í

Tel.: (082) 99313-1407 CNPJ: 61.198.164/0001-60 lnsc. Estadual: 1 08.377.122.1 12

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVTçO

1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobrê entrega do serviço será realizada junto ao Departamento dê Compras.
3. o pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da união e Dividâ Ativa
do Estado.

4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1.234/2012, sendo: lR, CSLL, COFINS, P|5/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá tãmbém o |5SQN.

\-.. 6. Será cobrada multâ de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentàda a este Órgâo.
7. Reservamos o direito de recusar e devolvêr. à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recêbido êm quantidade superior
àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidâde tribútário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPtES, de acorda com lN RFB ne 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judiclal que comprove suspensão da retenção dâs contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).

Maceió 1d mbro de 201

n

Maria da a A újo Filha

Ê c/4
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Item Especificação Quant. Unid.
valor

Unitário Valor Total

01

Contratação de empresa para Seguro do Veículo WV Voyage
CL 1.6 de Placa ORK 4507 deste Conselho.

0l 0t
Rs 971,09 R$ 971,09

Total Geral..
R$ 97í,09

Local de entrega as Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, np 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL.
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

tretora ecutiva

Rubrica

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N" 67/2018

Pedido de Contratação no 000269/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação N"67/2018
Processo N" 201 8/000269

(r


