SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118.035/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) SEGURADORA(S) ESPECIALIZADA(S)
EM SEGUROS PARA EDIFICAÇÕES E PARA VEÍCULOS DO CREA-SC.
Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 09h00 (nove
horas), na Sede do CREA-SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio composta por ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR e MURILO REBELLO
HOFFMANN, designados conforme Portaria nº 172/2013, para os procedimentos inerentes à
Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu
início à Sessão.
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes
entregues até o horário limite, e seus respectivos representantes, quais sejam:

01
02
03
04

Empresa
ACE SEGURADORA S.A.
GENTE SEGURADORA S.A.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
MARÍTIMA SEGUROS S/A

Representante
EDIMARA COELHO
JOSE ARY BARÃO
RENATO FREIRE REZENDE
JOSE ARY BARÃO

2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme documentação
e lista de credenciamento em anexo. Observou-se que todos os representantes presentes
cumpriram com as exigências editalícias e, portanto, restaram credenciados para representar
as respectivas empresas.
3. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo as Propostas de Preços, as quais tiveram os seus
valores anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas:
ACE SEGURADORA S.A., com o preço global para o LOTE I de R$ 10.330,00 (dez mil,
trezentos e trinta reais);
GENTE SEGURADORA S.A., com o preço global para o LOTE II de R$ 5.940,00 (cinco
mil, novecentos e quarenta reais);
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o preço global para o LOTE I de R$ 10.424,90
(dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos);
MARÍTIMA SEGUROS S/A, com o preço global para o LOTE I de R$ 10.140,00 (dez mil,
cento e quarenta reais).
4. As propostas circularam e foram, então, analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e representantes credenciados. Nada foi alegado.
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5. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios
estabelecidos no Edital, para que apresentassem seus lances verbais para cada LOTE.
6. Após rodada de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a
licitante colocada em primeiro lugar em cada LOTE, obteve-se o seguinte resultado:
Para o LOTE I - ACE SEGURADORA S.A., com o preço global de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Para o LOTE II - GENTE SEGURADORA S.A., com o preço global de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais).
7. Passou-se à análise das propostas com relação aos seus valores e objeto, conforme o
disposto no item 7.8 do Edital. Foi verificado que as propostas atenderam aos requisitos do
Edital. Diante disso, o Pregoeiro decretou a classificação das seguintes propostas:
Para o LOTE I - ACE SEGURADORA S.A., com o preço global de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Para o LOTE II - GENTE SEGURADORA S.A., com o preço global de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais).
8. Procedeu-se, então, à abertura dos envelopes, devidamente rubricados pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação das empresas
classificadas em primeiro lugar em cada LOTE. Em seguida, os documentos circularam entre
os presentes para verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das
certidões de CNPJ, Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS, TST e SUSEP nos respectivos
sites.
8.1. Observou-se que os documentos apresentados pela Licitante GENTE SEGURADORA
S.A. cumpriram com os requisitos do edital. Nada foi alegado.
8.2. Com relação à Licitante ACE SEGURADORA S.A., foi verificado por todos os
presentes que a mesma deixou de apresentar a Certidão Negativa de Falência, Concordata e
Recuperação Judicial, conforme requerido pela alínea “a” do item 5.3.2 do Edital. Nada mais
foi alegado. Dessa forma, foi decretada a inabilitação da Licitante ACE SEGURADORA
S.A.
8.3. Passou, então, à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada em segundo lugar no LOTE I - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. A
proposta desta empresa foi verificada com relação aos seus valores e objeto, conforme o
disposto no item 7.8 do Edital. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões de CNPJ,
Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS, TST e SUSEP nos respectivos sites. Nada foi
alegado.
9. Em seguida, o Pregoeiro proclamou as seguintes licitantes como habilitadas, por
atenderem a todas as exigências editalícias, e classificadas em primeiro lugar no presente
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certame:
Para o LOTE I - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o preço global de R$ 5.150,00
(cinco mil, cento e cinquenta reais).
Para o LOTE II - GENTE SEGURADORA S.A., com o preço global de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais).
10. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação
a ser feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso, sendo de todos obtidas
respostas negativas.
11. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 12h26, sendo que esta Ata,
após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
credenciados das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

MURILO REBELLO HOFFMANN
Equipe de Apoio

Licitantes:

EDIMARA COELHO
ACE SEGURADORA S.A.

JOSE ARY BARÃO
GENTE SEGURADORA S.A.

RENATO FREIRE REZENDE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JOSE ARY BARÃO
MARÍTIMA SEGUROS S/A
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