
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 04.00373/2019)

 

     às 10:33:54 horas do dia 16/01/2020 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

KATIA MENEGATTI ARRUDA DE MAGALHAES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 04.00373/2019 - 2019/2c148/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL para os veículos da

frota oficial da Procuradoria Geral do Município/PGM em todo o território do estado de

Rondônia/RO, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou

furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro)

horas, visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os

veículos da frota oficial da Procuradoria Geral do Município/PGM em todo o território do

estado de Rondônia/RO, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de

roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e

quatro) horas, visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os

veículos da frota oficial da Procuradoria Geral do Município/PGM em todo o território do

estado de Rondônia/RO, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de

roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e

quatro) horas, visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/01/2020 13:44:51:853 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  R$ 20.346,00

16/01/2020 09:07:10:362 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 19.125,80

Data-Hora Fornecedor Lance

16/01/2020 10:58:33:785 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  R$ 14.484,00

16/01/2020 10:58:16:774 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 14.500,00
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    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

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 16/01/2020, às 11:01:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos da frota oficial da Procuradoria

Geral do Município/PGM em todo o território do estado de Rondônia/RO, com cobertura

contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos

causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, visando atender as

necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/01/2020, às 09:38:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/01/2020, às 09:38:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos da frota oficial da Procuradoria

Geral do Município/PGM em todo o território do estado de Rondônia/RO, com cobertura

contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos

causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, visando atender as

necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a

empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, neste Item/lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, e os itens

11.2 à 11.6. do edital. No dia 27/01/2020, às 10:28:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 27/01/2020, às 10:28:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos da frota oficial da Procuradoria

Geral do Município/PGM em todo o território do estado de Rondônia/RO, com cobertura

contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos

causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, visando atender as

necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para

empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

11.2 e 11.2.1 do edital.
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    No dia 27/01/2020, às 10:28:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de SEGURO TOTAL para os veículos da frota oficial da Procuradoria

Geral do Município/PGM em todo o território do estado de Rondônia/RO, com cobertura

contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos

causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, visando atender as

necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE

SEGUROS GERAIS com o valor R$ 14.484,00.

 

    às11:52:28 do dia 23/12/2019 as seguintes datas foram alteradas por PATRICIA DAMICO

DO NASCIMENTO CRUZ: abertura de propostas (de 06/01/2020-09:30:00 para 16/01/2020-

09:30:00); inicio da disputa (de 06/01/2020-10:30:00 para 16/01/2020-10:30:00)

 

    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.

 

KATIA MENEGATTI ARRUDA DE MAGALHAES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

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

61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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