
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

 

 Contratação de Seguros para frota de veículos do município. 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 

São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas trinta minutos, o Pregoeiro Célio Boeck, e 

Francine Tais Krummenauer e Luiz Carlos Cera da Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 142/2015, com 

o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade Pregão Presencial 06/2015 para contratação de 

seguros para a frota de veículos do município. Iniciando os procedimentos, compareceram para o 

credenciamento as empresa Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, CNPJ nº 61.198.164/0001-60 e 

Gente Seguradora S/A, CNPJ nº 90.180.605/0001-02, cuja documentação está em consonância com o edital 

e, portanto, aptas para participar da sessão do pregão. Encerrado o prazo de credenciamento o Pregoeiro 

abriu a sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas, que também foram apresentadas de 

acordo com o edital, a empresa Porto Seguros companhia de Seguros Gerais S/A apresentou a proposta 

inicial de R$ 41.582,52 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e a 

empresa Gente Seguradora S/A apresentou a proposta inicial de R 41.988,00 (quarenta e um mil, novecentos 

e oitenta e oito reais). A seguir passou-se à seção de lances, começando com a empresa que apresentou o 

maior lance inicial. Encerrada a seção de lances o valor final para a empresa Porto Seguros Companhia de 

Seguros Gerais foi de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) e para a empresa Gente Seguradora S/A foi 

de R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), sendo a empresa Gente Seguradora S/A a vencedora do 

certame. A seguir realizou-se a abertura do envelope com a documentação da empresa vencedora, 

constatando-se que os documentos apresentados atendem o disposto no Edital, cumprindo-se, assim, a 

habilitação da empresa. Considerada a proposta vantajosa para o município o Pregoeiro aceitou o valor 

ofertado e adjudicou à empresa Gente Seguradora S/A o objeto da licitação. O Pregoeiro perguntou às 

empresas participantes se havia interesse em algum recurso, obtendo resposta negativa de ambas. 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 pelas empresas participantes. São João do Polêsine, aos oito dias 

do mês de maio de dois mil e quinze. 

 

Pregoeiro:        __________________________________ 

Equipe de Apoio: ________________________________  

                            ________________________________ 

Empresas participantes: ___________________________ 

                       ___________________________________ 


