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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 

 

 

Às 13 (treze) horas do dia 07 (sete) de outubro do ano de 2020 (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. Pregoeiro Laner Mariano Mendonca e os 

membros da Equipe de apoio, designados pela Portaria n° 043/2020, deu-se início a reunião para 

proceder as atividades pertinentes ao Pregão Presencial n° 036/2020 que tem como objeto o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 

PARA VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE/MG. Iniciou-se os 

trabalhos relativos ao credenciamento, onde não houve o comparecimento de nenhum licitante 

interessado a se credenciar para os lances presenciais e verbais, ocorrendo apenas a participação 

da Empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS SA através de protocolo dos envelopes de Proposta e 

Documentação/Habilitação  no Setor de Compras e Licitações na data de 05 de outrubro de 2020. 

Recebidos  os documentos da empresa, conforme exigido no Item 2 do edital. Foram recebidos e 

analisados os documentos das seguintes licitantes:  

 

Participante CPF/CNPJ Representante 

(Não presente) 

Documento 

Representante 

MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A.   

61.074.175/0001-38  ALEXSANDRO 

ALVES DOS 

SANTOS  

671308793  

 

Os documentos foram vistados por todos os presentes, tendo sido os envelopes 1 e 2 

vistados a fim de comprovar sua inviolabilidade. No momento determinado, iniciou-se a abertura 

do envelope de proposta de preços. Foi analisada a proposta de preço apresentada pela licitante, 

para verificar se as determinações editalícias foram atendidas, constatado que a proponente 

cumpriu as exigências do Edital, sendo classificada. Iniciou-se então a abertura da proposta da 

licitante e o Pregoeiro, verificou os valores apresentados constatando uma redução considerável 
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nos valores ofertados, conforme preço médio e mapa de apuração em anexo. Deste modo, 

encerrou-se a fase de proposta, e foi aberto o envelope de habilitação da empresa ofertante do 

menor preço. Os documentos apresentados foram conferidos, vistados e as CNDs devidamente 

conferidas 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, o Pregoeiro declararou a empresa vencedora, conforme 

classificação abaixo: 

 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  - 61.074.175/0001-38, situada na AV AV DAS NACOES 

UNIDAS, 11711 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP com o valor total de R$ 1.000,00 (um 

mil reais),  

Seq. Item Descrição UN Quantidade Unitário Total 

1 10436 SEGURO DE VEÍCULO 

- PAS/MICROONIBUS 

RENAULT/MASTER 

MARIM PAS - PLACA 

RFN1I96 

SV 1 1.000,00 1.000,00 

  

 

Com a declaração da vencedora e disponibilização dos autos aos interessados, fica precluso o 

direito à interposição de recursos por não ter nenhum representante presente. Nada mais a 

constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os 

presentes. 

 

 

 

LANER MARIANO MENDONCA  

Pregoeiro (a) 

 


