ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2013

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 10h00m (dez
horas), na sala multimídia da Câmara Municipal de Pouso Alegre, situada na Av. São
Francisco nº 320 – Primavera, reuniram-se a Pregoeira, Fátima Aparecida Belani e os
membros de sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 33/2013, de 11 de janeiro de
2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº. 10.520/2002, na Lei 8.666/93 e, no
que couber, na LC 123/2006, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº. 15/2013,
referente ao processo n.º 139/2013, cujo objeto é contratação de seguro patrimonial para o
prédio da Câmara Municipal de Pouso Alegre e respectivo conteúdo. Inicialmente, em
conformidade com as disposições contidas no Edital, na presença de todos os participantes, a
Pregoeira abriu a sessão pública e iniciou o processo de credenciamento do representante
legal da seguinte empresa interessada, como segue: 1) Marítima Seguros Ltda. – CNPJ:
61.383.493/0001-80, representada pelo Sr. Jaime Paulo Vilhena de Siqueira, portador do CPF
214.522.966-34. Verificada por todos os presentes a regularidade do respectivo termo, a
Pregoeira encerrou a sessão de credenciamento às 10h32m. Passou-se em seguida à
abertura do envelope de proposta e análise dos critérios de admissibilidade, declarando-se,
assim, iniciada a próxima etapa da presente sessão publica. Foi aberto o envelope de
proposta, e registrada a respectiva proposta em mapa de apuração. Em seguida, a Pregoeira
passou a analisar a admissibilidade da proposta. A Pregoeira conferiu as coberturas
oferecidas na proposta, para verificação de conformidade com o instrumento convocatório. Foi
verificada uma inconsistência no valor da cobertura para danos elétricos, que constava no
Termo de Referência (Anexo I e Anexo II da Minuta do Contrato) como de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), sendo que nos demais itens (Anexo III e Anexo I da minuta do contrato do Edital)
do edital foi especificado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A Pregoeira
solicitou ao representante da empresa “Marítima Seguros S/A” que fizesse contato telefônico
para retificar o valor da cobertura contra danos elétricos e verificar a possibilidade de manter o
valor do prêmio de acordo com proposta enviada anteriormente. Após o contato do
representante com a direção da empresa, a licitante concordou em fixar a cobertura em R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) para danos elétricos. O representante solicitou que fosse
enviada carta à empresa para correção do valor conforme o Anexo III do Edital e do valor da
apólice anterior. Em seguida, tendo em vista que apenas um interessado compareceu à
presente Sessão Pública, a Pregoeira começou a negociar diretamente. O valor da proposta
inicial foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Pregoeira solicitou que fosse verificado o valor da
apólice contratada no ano anterior, que era de R$ 7.845,00 (sete mil oitocentos e quarenta e
cinco reais). O valor final negociado foi de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) após a
argumentação da Pregoeira de que quando o seguro é renovado é concedido um bônus. O
valor negociado e o percentual total de economia para o objeto foram registrados em mapa de
apuração anexo. Em seguida a equipe de apoio verificou a documentação de habilitação. A
Equipe de Apoio constatou, após acurada análise, que a documentação de habilitação das
empresas vencedoras está regular. A licitante manifestou concordância com todos os atos e
procedimentos do certame, e renunciou ao direito de interposição de recurso. Em seguida, a
Pregoeira, de acordo com a documentação e as informações apresentadas nesta sessão
pública, declarou vencedora e adjudicou o objeto à empresa “Marítima Seguros S/A”. A
Pregoeira determinou o encaminhamento do processo à autoridade competente para a devida
homologação. A Pregoeira determinou que fosse enviado ofício à “Marítima Seguros S/A”
para a retificação do valor da cobertura para danos elétricos. A Pregoeira pediu que a
proposta com o preço final negociado fosse encaminhada a esta casa em até 48 horas. Nada
mais havendo para constar, às 11h46m, a Pregoeira deu por encerrada a Sessão, lavrandose a presente ata que vai assinada por ela, sua Equipe de Apoio e representantes do Controle
Interno.

Pouso Alegre, 15 de agosto de 2013.
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