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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

 

Às dez horas do dia nove de março do ano de dois mil e vinte, no Departamento de Compras e 

Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, em sessão pública, com a 

presença da Sr (a). Pregoeiro (a) Alex Junior Fereira, os membros da Equipe de apoio, designados pela 

Portaria n° 3/2020, deu-se início a reunião para proceder as atividades pertinentes ao Pregão Presencial n° 

006/2020 que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE SEGURO DO VEÍCULO PALIO OQX8921 DA FROTA MUNICIPAL. Iniciou-se os trabalhos 

relativos ao credenciamento, recebendo os documentos para credenciamento dos representantes das 

empresas, conforme exigido no item 3.1 do edital. Foram recebidos e analisados os documentos das 

seguintes licitantes:  

Participante CPF/CNPJ Representante Documento 

Representante 

MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A.   

 

61.074.175/0001-38  

 

RENATO NICOLAU 

TEIXEIRA  

Protocolou os envelopes e 

não esteve na sessão 

MG - 8.852.495  

 

GENTE SEGURADORA SA  

 

90.180.605/0001-02  

 

FELIPE SANTANA 

CUNHA  

Presente na sessão 

 

MG 14.291.861  

 

PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS  

 

61.198.164/0001-60  

 

EDUARDO NAVARRA  

Presenta da sessão 

M 3.692.773  

 

 

Os documentos foram vistados por todos os presentes, encerrando a fase de credenciamento. Foram 

recebidos os envelopes 1 e 2 e estes foram vistados a fim de comprovar sua inviolabilidade. No momento 

determinado, iniciou-se a abertura dos envelopes de propostas de preços. Foram analisadas as propostas de 

preços apresentadas pelas licitantes, para verificar se as determinações editalícias foram atendidas, 

constatado que as proponentes cumpriram as exigências do Edital, sendo classificadas, conforme mapa em 

anexo. Iniciou-se então a negociação entre as licitantes e o pregoeiro, havendo oportunidade de as 

licitantes reduzirem os valores ofertados na proposta escrita, conforme termo de lances em anexo.No 

momento que se encerrou a negociação, foi aberto o envelope de habilitação da empresa ofertante do 
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menor preço: GENTE SEGURADORA SA.   

 Os documentos apresentados foram conferidos, vistados e as CNDs devidamente autenticadas nos 

sites correspondentes e, após análise, constatou-se que a documentação estava em conformidade com as 

exigências do edital sendo, portanto, habilitada. Finalizada a etapa competitiva e habilitada a empresa 

ofertante do menor preço, conforme classificação abaixo: 

 

GENTE SEGURADORA SA - 90.180.605/0001-02, situada na R R MARECHAL FLORIANO 

PEIXOTO , 450 - CENTRO HISTORICO  - PORTO ALEGRE - RS com o valor total de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais). 

 

Seq. Item Descrição UN Quantidade Unitário Total 

1 1438 SEGURO DE VEÍCULOS UND 1,0000 480,0000 480,00 

  

Com a declaração das vencedoras e disponibilização dos autos às licitantes presentes, o Sr. Pregoeiro 

esclareceu que qualquer licitante poderia impetrar recursos na própria sessão pública. O representante da 

empresa Porto Seguro, apresentou interesse em interpor recurso quanto à autenticação realizada no 

momento da abertura do envelope do Documento: Atestado de Capacidade Técnica, da empresa: GENTE 

SEGURADORA SA. Ocorrências: no edital por erro de digitação saiu que o veículo era da Secretaria de 

Educação na página 19, porém conforme constante em todos os outros anexos e clausulas inclusive na 

dotação o mesmo é da Secretaria de Assistência Social, e ainda, a forma de pagamento constante foi 

parcelada, porém foi ressaltado aos licitantes que seria efetuado pagamento à vista na formulação do 

contrato/ata de registro de preços. Aguarda-se o prazo legal para interposição do recurso para posterior 

adjudicação e homologação. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 

vai assinada por todos os presentes.  

 

ALEX JUNIOR FERREIRA 

PREGOEIRO 

 

FELIPE SANTANA CUNHA  

GENTE SEGURADORA SA  

 

EDUARDO NAVARRA  

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  


