
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na Sala de Licitações/Compras da

Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o Pregoeiro

Amir Fernando Pivetta, Jair Alberto Felice Junior e  Lucian Roggia Ceolin, da Equipe de Apoio,

nomeados  pela  Portaria  183/2020  de  09/04/2020,  com  o  objetivo  de  abrir  e  a  licitação,  na

modalidade Pregão Presencial  sob nº 04/2020, Processo 492/2020, para  contratação de empresa

seguradora para prestação de serviços de seguros para os veículos da frota do município. Iniciando

os procedimentos, compareceram para o credenciamento as empresas: 1)  MAPFRE SEGUROS

GERAIS  S.A.,  CNPJ  61.074.175/0001-38,  devidamente  representada  por  GILBERTO  BOFF,

inscrito no CPF sob nº 248.529.530-15; 2)  PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS,  CNPJ  61.198.164/0001-60,  devidamente  representada  por  LUIS  GUSTAVO  DA

SILVA,  inscrito  no  CPF  sob  nº  018.957.280-96  3)  GENTE  SEGURADORA  S.A.,  CNPJ

90.180.605/0001-02, devidamente representada por LUCIANO CARGNELUTTI, inscrito no CPF

sob nº 820.615.210-53. Encerrado o prazo de credenciamento, verificou-se apenas a presença das

empresas  acima  mencionadas,  na  qual  constatou-se que  todas  estão  classificadas  como Grande

Porte,  divergindo a exclusividade do Edital  para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Através da ausência de ME e EPP e justificando-se que a apólice de seguros não está mais vigente,

decidiu-se pela permissão das empresas e seguimento do certame, estando estas credenciadas. Após,

o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, verificando os envelopes das propostas apresentadas,

na qual constatou-se que as três empresas apresentaram documentos de proposta em acordo com

edital,  estando aptas  para a  etapa de lances.  Na sequência passou-se à etapa  de lances,  onde o

resultado final foi o seguinte:  No lote 01 a empresa vencedora foi:  Gente Seguradora S.A., CNPJ

90.180.605/0001-02, pelo valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). No lote 02, a empresa

vencedora foi Gente Seguradora S.A., CNPJ 90.180.605/0001-02, pelo valor de R$ 12.400,00 (doze

mil  e  quatrocentos  reais).  Passou-se,  a  seguir,  a  abertura  do envelope  com a documentação da

empresa  vencedora,  constatando-se  que  os  documentos  atenderam  ao  disposto  no  Edital.  Os

representantes legais das empresas participantes declararam que dispensam o prazo da interposição



de recursos por não haver discordâncias. Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a

sessão pública do Pregão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio

e as empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Pregoeiro:

____________________________
Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

____________________________ ___________________________    

Jair Alberto Felice Junior Lucian Roggia Ceolin

Empresas Participante:

____________________________
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ 61.074.175/0001-38

____________________________

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60

____________________________

GENTE SEGURADORA SA, CNPJ 90.180.605/0001-02


