
   
MUNICIPIO DE TIMBO  

ATA Pregão Presencial Nº. 15/2020  

 
 

Às 09h 05min do dia 25/09/2020, na Sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº.700, 
Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, contendo 
as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório 
na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA 
SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. Estiveram presentes o Pregoeiro Jean 
Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe de apoio: 

 
 

Equipe de Apoio 

JARBAS DALLABRIDA 

KARINE KASPAREIT 

Que subscrevem designados pela  Portaria nº. 1788/2020 e 2123/2020. Presente(s) também, o(s) 
representante(s) da(s) sociedade(s) empresária(s) licitante(s), conforme relação abaixo: 

 

Empresa(s) Participante(s) Credenciada(s) 

GENTE SEGURADORA SA 

Representada(s) respectivamente por seu(s) representante(s): 

 

Representante(s) Credenciado(s) 

CARLOS RENATO DE LIMA CASSERES 

 

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como o envelope contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação. Em 
seguida o pregoeiro abriu o envelope  contendo a proposta de preço e realizou a classificação da empresa, 

cujo valor foi o seguinte: 

 

Lote Descrição  Fornecedor Nome 
Razão 

Lote Valor Total Proposta 
Classif. p/ 

Lance 

1 Lote Único GENTE SEGURADORA 
SA 

R$253.993,75 Sim 

 

Submetida a proposta de preço ao crivo do(s) representante(s) da(s) licitante(s), nenhuma falha 
foi observada em relação a(s) mesma(s). Em continuidade ao certame abriu-se a fase de negociação direta 

com a(s) licitante(s) classificada(s) conforme os critérios estabelecidos no edital. 

 



  
Lote 1: Lote Único 
 
 

Rodada Fornecedor Valor Unitário Situação 

0 328901 - GENTE SEGURADORA SA   240.000,00   Vencedor   
 

 

Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
licitante que ofertou o menor preço, a qual após a apreciação dos documentos mostrou-se em 
conformidade com as exigências do edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedor: 

 
 

Lote Fornecedor Valor Unitário Valor Negociado 

1 328901 - GENTE SEGURADORA SA   R$253.993,75 R$240.000,00   
 

 

Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada. 

 

 
  

JEAN M. RODRIGUES VARGAS  
Pregoeiro Oficial  

  

 

JARBAS DALLABRIDA  
Equipe de Apoio  

  

 
KARINE KASPAREIT  

Equipe de Apoio  

   

 


