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ES TADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JAPARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO PROCESSO
LICITATORIO Nº 337/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017

Às nove horas do dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e
dezoito na sala de reuniões da Prefeitura M unicipal de Japaraíba/M G,
sediada à Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 29, centro, reuniu-se a
Pregoeira e equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 083/2017, para
a prática dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial
supracitado, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE S EGURO PARA
VEÍCULOS TOTAL (COBERTURA COMPREENS IVA) COM
AS S IS TÊNCIA 24 HORAS (VINTE E QUATRO HORAS ), DE
14(QUARTOZE) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG, CONFORME
QUANTITANTIVOS E ES PECIFICAÇÕES DETALHADAS DO
OBJETO CONS TANTE NO ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA DO PRES ENTE EDITAL. Os trabalhos foram
iniciados procedendo-se o protocolo de entrega dos envelopes
contendo
a(s)
“PROPOSTA(S)
DE
PREÇO(S)”
e
“DOCUM ENTO(S) PARA HABILITAÇÃO”. Em seguida, a
Pregoeira convidou o(s) representante(s) da(s) empresa(s) presente(s)
a se credenciar(em). Apresentou(aram) envelope(s) para este certame
a(s) empresa(s): GENTE S EGURADORA S .A, inscrita no CNPJ sob
o nº 90.180.605/0001-02 - representada pelo senhor Frederico Santana
Cunha CPF : nº110.829.826-52; PORTO S EGURO COMPANHIA
DE S EGUROS GERAIS , inscrita no CNPJ sob o nº61.198.164/000160 - representada pelo senhor Leandro Lopes Veloso CPF nº
014.696.886-70 e MAPFRE S EGUROS GERAIS S /A inscrita no
CNPJ sob o nº61.774.175/0001-38 - representada pelo senhor Rafael
Anisio Pereira CPF nº118.589.996-92. Após análise da(s)
credencial(is) e da(s) declaração(ões) de cumprimento dos requisitos de
habilitação, constatou-se que a documentação de credenciamento
estava em perfeita ordem. Em seguida a Pregoeira declarou encerrado o
prazo para esta fase, passando-se à abertura do(s) envelope(s)
contendo a(s) proposta(s) financeira(s) que, após análise do conteúdo,
foi(ram) classificada(s). Ato contínuo, a Pregoeira iniciou negociação
com o(s) representante(s) para obtenção de proposta mais vantajosa
para a Administração. A Pregoeira interrompeu o certame na fase de
lances e alertou sobre os preços propostos e que todos os serviços
deverão serem executados conforme edital. Assim, havendo progresso
na negociação e considerando que o(s) preço(s) proposto(s) alinha(m)se ao(s) praticado(s) no mercado, a Pregoeira julgou a(s) proposta(s)
aceitável(is) conforme histórico do pregão em anexo, valor(es) este(s)
obtido(s) a partir do(s) preço(s) constante(s) da(s) proposta(s). Após
a fase de lances. Encerrada esta fase, procedeu-se à abertura do(s)
envelope(s) contendo a documentação da(s) empresa(s) classificada(s):
GENTE S EGURADORA S .A e MAPFRE S EGUROS GERAIS
S /A. Analisada a documentação da(s) proponente(s) classificada(s),
constatamos que a(s) mesma(s) estã(ao) em consonância com o Edital,
tendo sido declarada(s) habilitada(s). Não havendo interesse em
recorrer da decisão que lhe(s) foi favorável, a Pregoeira adjudicou o
objeto do certame à(s) proponente(s) GENTE S EGURADORA S .A.
ao valor global de R$3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco
reais), (veículos:HLF-9626, OWK-3080, PUL-6619, GPT-5683, GPT6137, QNA-2716, OXB-4336, OM H-2480), e MAPFRE S EGUROS
GERAIS S .A ao valor global de R$5.945,00(Cinco mil novecentos e
quarenta e cinco reais), (veículos: HLF-6068, HNH-0352, OXK-2795,
HM G-4336, PUA-6762 e QNB-4728). Depois de analisados,
rubricados e conferidos os documentos da(s) proponente(s),
constatou-se que a(s) proponente(s) vencedoras está(ão) apta(s) a
contratar(em) com o Poder Público pois atende(m) os requisitos do
Edital. O envelope “Documentos de Habilitação” da proponente Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais foi devolvido ao seu
representante nesta sessão. Por fim, lavrou-se a presente Ata, que lida
e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
representante(s) presente(s) e publicada nos locais de costume.
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/materia/71247AEF
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