
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00225/2018)

 

     às 09:32:13 horas do dia 16/04/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00225/2018 -

2018/037/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SAMU, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e

II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando

da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro Total

para os veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à

frota da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas neste instrumento.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro Total

para os veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à

frota da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas neste instrumento.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/04/2018 15:48:02:517 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 99.035,59

Data-Hora Fornecedor Lance

16/04/2018 09:43:10:802 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 99.000,00
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 16/04/2018, às 09:48:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste

instrumento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/04/2018, às

17:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2018, às 17:43:56 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste

instrumento. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n. 035/2018;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Contábil n. 038/2018

considerando a empresa apta; Declaramos a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

vencedora do certame. No dia 19/04/2018, às 17:44:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/04/2018, às 17:44:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste

instrumento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: devido a erro material, retornamos fase para declarar vencedor. No dia

19/04/2018, às 17:44:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2018, às 17:44:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste

instrumento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.

035/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a

proposta de preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Contábil n.

038/2018 considerando a empresa apta; Declaramos a empresa MAPFRE SEGUROS

GERAIS S.A., vencedora do certame.
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    No dia 19/04/2018, às 17:44:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de Seguro Total para os veículos do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência - SAMU, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste

instrumento. - a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. com o valor R$ 84.000,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
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