
cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO nO 06/2019

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a CÂMARA

MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, órgão público municipal, inscrito no CNPJ sob nO

01.653.199/0001-10, com sede na Rua Subestação de Enologia, 2008, em Campo Largo

- PR, neste ato representada por seu Presidente Mareio Ângelo Beraldo, brasileiro,

casado, portador da cédula de identidade RG 4.958.907-7 e do CPF n.? 023.586.939-28

residente e domiciliado em Campo Largo, doravante denominada CONTRATANTE, e de

outro, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS , inscrita no CNPJ sob nO

61.198.164/0001-60, com sede na Rua Guaianases n° 1238, São Paulo - SP, CEP:

01204-001, neste ato representada por Marta Wouters Montoya, brasileira, casada,

securitária, inscrita no CPF/MF sob n.? 603.184.650-00 e no RG sob n." 57.124.465-8-

SSP/SP e Neide Oliveira Souza, brasileira, casada, securitária, inscrita no CPF/MF sob

n.? 205.408.568-51 e no RG sob n.? 28,543.390-8 - SSP/SP, ambas domiciliadas na Rua

Guaianases n? 1238, São Paulo - SP, CEP: 01204-001 doravante denominada

CONTRATADA, por esta e melhor forma de direito, nos termos da Lei 8.666/93 e

alterações posteriores, em respeito às decisões constantes do PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO n° 1053/2019, que gerou a DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 15/2019

para a contratação de sociedade empresária habilitada para seguro patrimonial da

Câmara Municipal, por meio deste CONTRATO ADMINISTRATIVO, o quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETQ

1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa seguradora para

prestação de serviço de seguro predial da Câmara Municipal de Campo Largo.

1.2. A contratação deverá abranger os itens e os respectivos valores de cobertura

abaixo relacionados:
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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO

ESTADO DO PARANÁ

INCÊNDIO, EXPLOSÃO
R$ 1.000.000,00 R$ 365,50 NÃO CONTRATDO

EF

DANOS ELÉTRICOS R$ 30.000,00 R$ 252,88
10% da indenização com
no mínimo R$900,00

TUMULTO, GREVE,
R$ 30.000,00 R$ 31,94 NÃOHÁ

LOCK-OUT
RESPONSABILIDADE

R$ R$
10% da indenização com

CIVIL
50.000,00 79,85

no mínimo R$ 500,00
QUEBRA DEVIDROS R$ 8.000,00 R$ NÃO CONTRATDO
RECOMPOSiÇÃO DE

REGISTROSE R$ 50.000,00 R$ 21,29 NÃO HÁ
DOCUMENTOS
VENDAVAL,

FURACÃO, CICLONE,
R$ 150.000,00 R$ 313,55

10% da indenização com
TORNADO EQUEDA no mínimo R$1.200,OO

DEGRANIZO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Para a execução do objeto o valor total do presente contrato é de R$ 1.092,67 (mil e

noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme proposta apresentada nos

autos do procedimento nO1053/2019

2.2. Nos preços indicados estão incluídas, além dos lucros, todas as despesas de

custos, benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente

relacionadas com a execução do objeto deste instrumento, cuja composição dos custos,

poderá ser solicitada pela CONTRATA~TE.

2.3. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos tributários e trabalhistas,

de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que

forem devidas referentes aos serviços executados por seus empregados, decorrentes da

presente avença, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades,

inclusive por danos contra terceiros.
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ACAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado em única parcela, por meio de depósito, em conta

corrente em nome da empresa CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a

contar do protocolo de pedido de pagamento, conforme item 3.2.

3.2. A nota fiscal deverá ser emitida após o empenho e conter todas as especificações

do serviço prestado, devidamente atestada pelo Gestor de Contrato da Câmara

Municipal de Campo Largo e protocolizada na Câmara Municipal de Campo Largo.

3.2.1. A nota fiscal deverá ter a descrição de produto(s) e/ou serviço(s) compatível com o

objeto desse pacto.

3.3. A nota fiscal não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas e

deverá constar, além de seus elementos padronizados:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOG~A, 2008 - VILA BANCÁRIA

CAMPO LARGO - PARANÁ - CNPJ - 01.653.199/0001-10

INSCRiÇÃO ESTADUAL: ISENTO

3.4. A Câmara Municipal de Campo Largo em hipótese alguma efetuará o pagamento de

reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na

apresentação da nota fiscal.

3.5. Caso se constate irregularidade .nas informações da nota fiscal apresentada, a

Câmara Municipal de Campo Largo, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-Ia ao

proponente, para as devidas correções, ou aceitá-Ia, glosando a parte que julgar

indevida.

3.5.1. Se houver erros no documento fiscal, desconsiderar-se-á a data de pagamento

prevista, até que haja a devida regularização.
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3.5.2. Na hipótese de devolução, a nota fiscal será considerada como não apresentada,

para fins de atendimento às condições contratuais.

cÂMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO PARANÁ

3.6. Juntamente com a nota fiscal, sob pena de rescisão contratual e/ou multa, devem

obrigatoriamente, ser apresentados os seguintes documentos:

a) Ateste da Nota fiscal pelo Gestor de Contrato da Câmara Municipal ou,
excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pela efetiva comprovação da

prestação do serviço e/ou fornecimento do objeto;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - do Ministério da

Fazenda com situação ativa (disponível em:

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrevaSolicitacao.as

Q);

c) Prova de Inscrição Estadual (disponível em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=251 para

cadastros no Paraná, ou http://www.sintegra.gov.br/para cadastros de outros estados,

quando for o caso);
d) Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,

expedida pelo Ministério da Fazenda (disponível em:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/lnforma

NICertidao.asp?Tipo=1);

e) Certidão Negativa expedida pelo Estado relativo à sede ou domicílio da empresa. (Para o
estado do Paraná, a certidão poderá ser emitida no endereço:
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica);

f) Certidão Negativa expedida pelo Munlcíplo relativo à sede ou domicílio da empresa.
(Para o município de Campo Largo, a certidão poderá ser emitida no endereço:

http://servicos.campolargo.pr.gov.br.:8888/atendenet/?codigoServico=12&servicoPadrao=
1

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao);

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

(disponível em: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp).

3.7. É vedado à CONTRATADA negociar com terceiros, seja a que título for, o crédito

decorrente deste contrato, ainda que com instituição bancária, permitindo-se, tão
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cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

3.8. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer

título, Ihes sejam devidas pela CONTRATADA por força desse instrumento, bem como

outras determinadas por Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO SINISTRO

4.1. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e

quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias da semana, central de comunicação

para aviso de sinistro.

4.2. A central poderá funcionar por e-mail.telefoneouserviçoonline.com

acessibilidade em todo o território nacional.

4.3. Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATADA

terá, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a

vistoria.

4.4. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte

da seguradora, a Câmara Municipal de Campo Largo poderá autorizar a

realização de correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da

execução integralmente.

4.5. Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a

critério da CONTRATANTE.

4.6. O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser

superior a 30 (trinta) dias do aviso de sinistro.

4.7. Havendo descumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a seguradora

ficará sujeita a multa diária correspondente 2% (dois por cento) do valor da

indenização além das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA QUINTA - DA FRANQUIA

5.1. A franquia considerada é a obrigatória, os valores das franquias deverão constar

obrigatoriamente na apólice.

5.2. A franquia de que trata este item será aplicada de acordo com o sinistro.
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cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir das 24 horas

do dia 10/07/2019 até as 24 horas do dia 10/07/2020, podendo ser prorrogado nas

hipóteses legais a critério e interesse da CONTRATANTE, em conformidade com a Lei

Federal nO8666/93 e suas alterações.

6.2. Durante o prazo de vigência, a contratada fica obrigada a manter todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de

multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do

contrato, isentando em consequência a CONTRATANTE de quaisquer acréscimos, sob

qualquer título, relativos ao período em atraso.

7.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por

cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

7.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por

cento), calculada sobre o valor total do contrato.

7A. Para o não cumprimento de quaisquer outras cláusulas deste contrato, fica

estipulada uma multa no valor equivalente a 10% do valor atualizado do contrato.

7.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

7.6. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONTRATANTE, o

desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido a CONTRATADA.

7.7. O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do

respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial

de execução.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independente de

interpelação judicial ou extrajudicial, sem indenização de qualquer espécie, quando -

além dos motivos elencados no art. 78 da lei 8.666/93 - a CONTRATADA: (\

RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 200B - CEP B!l601-450 - CAMPO LARGO - PARA~NÁ ~ \ ~
FONE/FAX: (41) 3392-1717 ~ \

E-maU: cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br
Nome page: www.campolargo.pr.leg.br. .

mailto:cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br
http://www.campolargo.pr.leg.br.


ACAMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

a) Transferir no todo ou em parte o contrato, sem prévia autorização por escrito da

CONTRATANTE;

b) Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer obrigação contratual;

c) Falir, dissolver a sociedade ou modificar sua finalidade de modo que, a juízo da

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato.

8.2. Ocorrendo motivo que justifique e aconselhe, atendido em especial interesse da

CONTRATANTE, poderá o contrato ser rescindido, excluída sempre qualquer

indenização por parte da CONTRATANTE.

8.3. Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ficará sujeita, além das

multas previstas nesse contrato e demais penalidades legais, conforme o caso, a uma

das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

9.1. As despesas deste contrato serão suportadas, pela dotação orçamentária,

consignada no Orçamento do Município de Campo Largo à Câmara Municipal para o

exercício financeiro de 2019, com a seguinte identificação técnica:

Conta da Despesa Classificação Funcional Fonte de RecursoProgramática
33.90.39.69.06 01.001.01.031.0001.2001 Recursos Próprios

CLÁUSULA DÉCIMA. DO GESTOR DE CONTRATO

10.1 O servidor responsável pela gestão do presente contrato será o Sr. Edimar

Gequelim, conforme determinação da Portaria nO41/2019.
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cÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. As partes CONTRATANTES elegem o Foro de Campo Largo/PR da Região

Metropolitana de Curitiba, como o único competente para dirimir dúvidas acaso surgidas,

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de perfeito e comum acordo, assinam e rubricam o

presente contrato em 03 (três) vias de iguais formas e teor, na presença das

testemunhas abaixo para todos os fins de direito.

Campo L

\

Neide Oliveira Souza
ATADA

Testemunha
Nome:
RG:
CPF:

V/elton MoreirADos Santos
RG; 54.693.6'l5-3

CPF: 033,3S9.3~5-29
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9° TABELIÃO DE NOTAS
MUNICíPIO DE SAO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO - SP
PAULO ROBERTO FERNANDES

Livru: 1I04~
Pn!(ills:34S

1208!7J

:::LIVRO NÓ 11.044 - PÁG. N° 345 - AM - PRIMEIRO TRASLADO ""

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS e outras.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que. aos dois (02) dias do mês
de julho do ano de dois mil c dezenove (2019), nesta Cidade e Comarca da Capital. do Estado de São
Paulo. em diligência, na Alameda Barão de Piracicaba, n" 618/634 - Torre B - 2" andar. Campos
Ellseos, perante mim escrevente autorizada do 9° Tabelião de Notas, apresentaram-se como
OUTORGANTES: I) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sociedade com

• sede na Avenida Rio Branco. nO 1.489 e Rua Guaianascs, nO 1.238. Campos Elíscos, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/Mf sob o n° 61,! 98.1641000 1-60, C0111 seu Estatuto Social consolidado registrado na
.IUCESP sob o n° 2.595119.9, aos 07/01/2019, que fica arquivado neste Tabelião na pasta 1414/2019,
juntamente com a Ficha Cadastra I Simplificada emitida aos 04/06/2019, autenticidade 118258174, neste
ato representada de acordo com o artigo 9u, § 4° do referido Estatuto Social por seus Diretores, Srs.
LENE ARAUJO DE LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nO
20.537,948-5 SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o nO 1J 8.454.608-80 e JOSE RIVALDO LEITE DA
SILVA. brasileiro. casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
n° 15.407.073-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 047.332.458-07, ambos com domicllio profissional na
Alameda Barão de Piracicaba, n° 6 f 8/634, Torre B - IO° andar, Campos Elíseos, São Paulo/Si', eleitos
conforme última deliberação em AGE realizada aos 20/08/2018, registrada na JUCESP sob o nO
2.595/19-9, aos 07/01/2019, arquivada nestas notas na pasta anteriormente mencionada. os qllai~
declaram sob responsabilidade civiL e criminal não ter ocorrido mudança na representação; 2) 1TAU
SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.. inscrita no CNPJ/MF sob o nO 08.816.067/0001-00.
com sede na A lameda Barão de Piracicaba, 11° 618/634 - Torre B - 20 andar. Campos Eliseos. nesta
Capital. com seu Estatuto Social consolidado registrado na JUCES? sob o nO 426.249iI8-5, aos
06/09/2018. que fica arquivado neste Tabelião na pasta ''''7/2019. juntamente com a Ficha Cadastra]
Simplificada, emitida aos 0-1/06/2019. autenticidade 118259210, neste aTO repre~entada de acordo com 9
artigo 9°, § 4Q do referido Estatuto Sociéil por seus Diretores. Srs. LENE ARAUJO DE LIMA c JOSE
RIVALDO LEITE DA SILVA. acima qualiflcados. eleitos conforme última deliberação em AGOE
realizada aos 28/03í20 18, registrada na JUCESP sob o n" -126,249118·5. aos 06/0912018. arquivada
nestas notas na pasta anteriormente mencionada, os quais declaram sob responsabilidade civil e criminal
não ter ocorrido mudança na representação; 3) PORTO SEGURO PROTEÇAO E
MONITORAMENTO LTDA, sociedade com sede nesta Capital, na Alameda Barão de Piracicaba, nO
618/634. torre B. 2Q andar, lado B. Campos Ellseos, inscrita no CNP J sob n" 02J40,04líOOO I-52. com
seu contrato social consolidado em 10108/20\8. registrado na JUCESP sob nO 478.504/18-4 aos
09/10/2018, cuja cópia autenticada fica arquivado neste Tabelião na pasta 1517/2019. juntamente com a
ficha Cadastra! Simplificada, emitida aos 14/06/2019, autenticidade 1 f 8818649, neste ato neste ato
representada de acordo com a, Cláusula 100, § 6° do referido contrato social por seus Diretores, LENE
ARAUJO DE LIMA e JOSE RJVALDO L.EITE DA SILVA, acima qualificados, eleitos por prazo
indeterminado conforme § 1° da referida cláusula; 4) PORTO SEGURO LOCADORA DE
VEíCULOS LTI>A. sociedade com sede nesta Capital, na Alameda Barão de Piracicaba, n" 740. torre
A. 5° andar, Campos Eliseos, inscrita no CNPJ sob n" 19.091.996/0001-16, com seu contrato social
consolidado em 18/04120 f 9. registrado na JUCESP sob na 247.898/19-3 aos 14/05/2019. cuja cópia
autenticada fica arquivado neste Tabelião na pasta t518/2019. juntamente com a Ficha Cadastra!
Simplificada, emitida aos 14/0612019. autenticidade 118821046, neste ato neste ato representada de
acordo com a Cláusula loa. § 6°, do referido, Estatuto Social por seus Diretores. os Srs, JOSE
RIVALDO LEITE DA SILVA e LI~NE ARAliJO DE LIMA, acima qualificados, eleitos por prazo
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indererminado conforme § 1° da referida cláusula: 5) PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A..
~ocje.dade com. sede nesta Capital. na Rua Guaianases, nO 1238, Mezanino/parte, Campos Elíseos,
inscnta no CNP J sob na 04.540.0 I01000 I~70, com seu estatuto social consolidado através da AGE
realiz~da em 29/03/2019, registrado na JUCESP sob nO 255.984/19-4 aos 14/0si2019. cuja cópia
autenticada fica arquivado neste Tabelião na pasta 1519/2019. juntamente com a Picha Cadastral
Simplificada. e~itida 8?S 14/06/20~ 9, autenticidade. 118821822. neste ato neste ato representada de
acordo com artrgo 6Q

, § 4° do referido Estatuto SOCIal por seus Diretores, os Srs, JOSE RIVALDO
LEIT~ DA SILVA e LE~E ARAUJO DE LIMA, acima qualificados, eleitos até 31103/2022 e, 6)
POR10 SEGURO -SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
sociedade com sede nesta Capital. na Avenida Rio Branco, nO l489. 9° andar. Campos Elíseos. inscrita
no CNPl ob n° 00.568.696/0001-57. com seu contrato social consolidado em 07/03/2019. registrado na
JUCESP sob n" J 51.866/19-3 aos 21/03/2019, cuja cópia autenticada fica arquivado neste Tabelião na
pasta 1520/2019, juntamente com a Ficha Cadastra] Simplificada. emitida aos 14/06/2019,
autenticidade 118822516, neste ato neste ato representada de acordo com a Cláusula 10". § 6" do
referido contrato social por seus Diretores. MARCELO ZORZO, brasileiro, casado, securitário,
portador da Cédula de Identidade RG n" 702.331.385-6 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n"
412,391.640-68 e LENE ARAUJO DE LIMA. acima qualificado, eleitos por prazo indeterminado
conforme § 10 da referida cláusula. os presentes capazes. e face a documentação apresentada. foram
identificados como os próprios por mim Escrevente. do que dou fé. E perante mim, pelas
OüTORGÂNTES, na forma representadas, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor
forma de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Srs, EMERSON PINHEIRO
VALENTJM, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG n° 26.205.397-4-
SSP/SP e inscrito no CPF sob n" 176.684.738-23; EDUARDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
securitário, portador da Cédula de Identidade RG nO 2.956.567-7-SSP/SP e inscrito no CPF sob n"
023.080.959-62; NEIDE OLIVEIRA SOUZA. brasileira. solteira. securitária. portadora da Cédula dc
Identidade RG nO 28.543.390-8-SSP/SP e inscrita no CPF sob nO 205.408.568-51: ROQUE ANTÔNIO
TRONDi jUNiOR brasileiro, solteiro. securitário, portador da Cédula de Identidade R nQ 28.543.236
SSP'SP e in crito no CPF sob n" 325.150.918-73: ROBERTO DE SOUZA DIAS. brasileiro.
divorciado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG na 18.304.552-X ssplsp e inscrito no CPF
sob n" 115.838.468-83, estes com domicílio profissional nesta Capital. na Alameda Ribeiro da Silva. nO
740. torre A. 2" andar. Campos Elíseos: EDUARDO WEBER NETO, brasileiro. casado. securitário,
portador da Cédula de Identidade RG n? 10.911.905·5 SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 085.648.608-64:
MAURO JOSE. brasileiro. casado, securitário. portador da Cédula de Identidade RG n° 12.959.422
SSP;SP e inscrito no CPF sob n" 031.287.378-60; ANGELO AU(;USTO DE ALMEIDA. brasileiro,
casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG n" 2.142.418-6 SSP/SP e inscrito no CPF ob
n° 108.762.208-55; LUCIA MONIZ LIBORIO SERrE.JANTE. brasileira, casada. securitária,
portadora da Cédula de Identidade RG n? 15.989. J 27 SSP/SP e inscrita no CPP sob n" 089.790.588-10;
RENATO HENRIQUE PINTO NASCJMENTO, brasileiro. solteiro. securitário, portador da Cédula
de Identidade RG nO 36.641.713 SSP/SP e inscrito no CPF sob n? 359.649.998-40; ANDREZA
CRISTINA DE OLIVEIRA VALDES, brasileira, casada, securitária, portadora da Cédula de
Identidade RG nO 29.916.899-2 SSP/SP e inscrita no CPF sob n" 226.772.278-00; VICIOR HUGO
ROMIO. brasileiro, solteiro, securitário, portador da Cédula de Identidade RG n" 29.725.337 SSP/SPe
inscrito no CPF sob nO 213.081.258·95' e, LUANA OLIVEIRA CERRI, brasileira, divorciada,
securitária, portadora da Cédula de Identidade RG n? 26.857.887 SSP/SP e inscrita no CPF sob n"
276.973.488-10. estes com domicílio profissional nesta Capital, na Alameda Barão de Piracicaba. n°
740, 8° andar, Campos Elíseos. São Paulo/SP, CEP n" 01216-012. aos quais conferem poderes especiais
e específicos para" SEMPRE EM CONJUNTO COM UM DIRETOR DA OUTORGANTE OU
COM OUTRO PROCURADOR INVESTIDO DE IGUAIS E EXPRESSOS PODERES,
representá-Ias perante quaisquer empresas estatais e privadas, Órgàos e Repartições Públicas Federais.
Estaduais. Municipais, Autarquias c Sociedades de Economia Mista. bem como quaisquer outros Orgãos
da Administração Pública em geral. requerendo. promovendo e assinando tudo o que for de interesse das
Outorganres para participação e formalização de processos licitatórios, podendo para tanto formular
ofertas e lances de preço .. realizar credenciamentos, bem como praticar todos os atos pertinentes ao
certame, inclusive negociar e firmar contratos relativos aos processos licitarórios; apresentar defesas.
recurso e impugnações nos respectivos processos licitatório: emissão de cartas propostas e declarações,
bem como quaisquer outros documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel desempenho dos
poderes aqui outorgados- O PRESENTE MANDATO PODERA SER SUBST ABELECIDO, NO



9°TABELJÃO DENOTAS
MUNICíPIO OE SAO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO - SI'
PAULO ROBERTO FERNANOES

TODO OU EM PARTE, DESDE QUE COM RESERVA DE IGUAIS PODERES PARA SI, E
TERÁ VALlDAnE POR 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DESTA DATA. O Outorgado ora
constituído fica ciente de que ao se desligar do Conglomerado Porto Seguro do qual faz parte. não mai
poderá exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados
após sua saída, sendo inclusive responsável por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes
revogados. Assim o disseram, do que dou fé. me pediram e eu lhes lavrei o presente instrumento, que
depois de lido e achado conforme, aceitam. outorgam e assinam. Eu, (a) TAMJRIS Al'ARECIDA
LOPES RIBEIRO, Escrevente autorizada o lavrei e conferi. Eu, (a) HOMERO CAIRES FRIAS,
Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. (a.a) 11I1 HOMERO CAIRES FRIAS 1/11 MARCELO
ZORZO I/I/ LENE ARAÚJO DE LIMA 1!~/jJ S1Í>RrV!LDO LEITE DA SILVA /111 Nada mais:
Trasladada na mesma data. dou fé. Eu, . ~'- eco / (Homero Caíres Frias), Tabelião
Substituto, a conferi, subscrevo e assino em pú Iico e raso.

9°TABELlÃO DE NOTAS

BeI. PAULO ROGERTO FER;.lANOES
TABELIÃO

Bel. JOSÉ SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO

Bel. AIRTON FERNANOO POLETrO
TABELtÃ.O SUBSTITUTO

HOMERO CAIIU:S F{{IAS
TABELIÃO SUBSTITUTO

Il.ua Marconi,124 - S. Paulo

EMOLUME~lTOS R~. 40U2
ilSTADO R$, 115,06
SECo fAZ. RS. 78.68
1MP. ~1UNrc R$. 8.64
MIN. PÚBLICO R$ , 19.44
REG. CIVIL R$. 2U2
nU8. JUSnçA RS. 2i.80
SANTA CASA R$. 4.06

11378711'ROOOO(XX)()2797
Total

ISS

0,00

0,00

Ca1sulte O selo ro si1e
htIj:s:11 saoogilâ. ijsp.jt5. br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTEJ-AS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc ...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas viqentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório. '

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/0712019 10:51:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site http's:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração. .

Código de Consulta desta Declaração: 1292127

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 08/07/2020 09:41 :00 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 102270807190939110524-1 a 102270807190939110524-3
2Legislações Vigentes: Lei Federal n? 8.935/94, Lei Federal nO 10.406/2002, Medida Provisória nO220012001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual nO8.721/2008. Lei Estadual nO10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b 751e7ec244118234303f569503053e8bb6d95c5aa928b55fb4b 723fOfa(k2398cOa0756ddOa93eb 7c840fdeb3c6
5808eb 71137773bffcb 7d55eefge2ee 142cOe
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TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019. ANO: XI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

fi;
PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNI
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

269 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1.0 Fica o Prefeito Municipal de Campo Largo, Estado do Paraná, Senhor Marcelo Fabiani Puppi,
autorizado a afastar-se do cargo, para ausentar-se do Município e do País, no período compreendido
entre 17 a 30 de Julho de 2019.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Campo Largo, 16 de Julho de 2019.

Márcio Ângelo Beraldo
Presidente

EXTRATO CONTRATUAL N° 06/2019
Espécie: Contrato Administrativo n° 06/2019; Dispensa de Licitação nO15/2019; Objeto: contratação de
empresa seguradora para prestação de serviço de seguro predial da Câmara Municipal de Campo
Largo; Vigência do Contrato Administrativo: a partir das 24 horas 90 dia 10/07/2019 até as 24 horas do
dia 10/07/2020; Cobertura Orçamentária: 33.90.39.69.06 (Fonte de Recurso Próprio); Valor Total: R$
1.092,67; Processo Administrativo: nO 1053/2019; Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
LARGO; Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO_DE PREÇOS Nô 22/2018
Espécie: Ata de Registro de Preços nO22/2018; Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos
de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e copos descartáveis para a Câmara Municipal de Campo
Largo; Amparo: Pregão Presencial nO 15/2018; Processo Administrativo: nO 1972/2018; Detentora:
TIAGO DANIEL VEDAN; Vigência: 15/10/2019. A Câmara Municipal de Campo Largo - PR, para fins
de atendimento ao §2°, do art. 15, da Lei nO8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de
valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na Ata publicada no Diário Oficial do Município, em
16/10/2018, Edição nO129- Pág.-53. Campo Largo, 16 de Julho de 2019

PORTARIA N° 101/2019
DETERMINA o ARQUIVAMENTO da Sindicância administrativa instaurada pela Portaria n? 107/2018,
para apurar as possíveis irregularidades ocorridas.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, no uso das suas
atribuições que lhe são conferidas em Lei, em especial no Art. 35, 11 da Lei Orgânica do Município de
Campo Largo, CONSIDERANDO o contido nos autos do procedimento administrativo
n?471/2018, referente à Sindicância administrativa para apurar os fatos de possíveis faltas funcionais;

,--------------------------------1---------------------1! Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP- ArquivoAssinado Dlgitalmente por Marcelo Fabiani Puppi. !
'1 I d C - b d T 5CT d d ' APrefeitura Municipalde Campo Largoda garantia da autenticidade deste Início

, Brasí e Protoco a o com anm o e empo e acor o com a: documento, desde que visualizado através de iL ~edid:P:~:~:~200-2 _dOA~~~º_d:_24.0~~~~~~~r:~ ! ~-=:~~~~~o~=.r~g~~k DiárioOfiCia~. __ !
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