ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2016
Às 09:00 (nove) horas do dia cinco de setembro de dois mil e desesseis (05/09/2016),
reuniram-se na sala de reuniões do COREN-PI, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
Membros da Equipe de Apoio, designados respectivamente pela Decisão 10/2016, em
atendimento às disposições contidas na Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo
Decreto Federal nº 3.555 de 8 de agosto de 2000, a fim de receberem as propostas comerciais
e documentação, relativas ao Pregão Presencial 05-2016, Processo Nº 021-2016, que tem
como objeto a contratação de seguro total para os veículos da frota oficial do Conselho
Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI, com cobertura contra danos materiais
resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e
assistência 24 horas, conforme especificações constantes do anexo I (termo de referência)
do Edital. Dando início ao certame, a Comissão solicitou aos licitantes presentes que
entregassem o documento de credenciamento, juntamente com seu documento de
identificação. Apresentaram a documentação exigida, na fase de credenciamento, as
seguintes empresas:
NOME DA EMPRESA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS

CREDENCIADO
ALCEBÍADES AMADOR SILVA SEGUNDO

RG n°
2.101.301 SSP-PI

Ato contínuo, foram recolhidos os envelopes de proposta e documentação. O envelope
proposta foi aberto, sendo a única proposta rubricada pelo Pregoeiro. Em seguida, houve a
divulgação do preço apresentado e o Pregoeiro deu início à fase de negociação, a empresa não
declinou. Foi classificada em primeiro lugar a empresa: PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, fica registrado o valor global de R$ 12.841,00 (doze mil,
oitocentos e quarenta e um reais). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que
após lida e achada conforme, este documento de 01 (uma) lauda, será assinado pelo pregoeiro
e sua equipe de apoio e licitante presente neste ato. Teresina (PI), 05 de setembro de 2016.

Jonatan Augusto da Costa Britto
Pregoeiro
Equipe de Apoio:

Licitantes:
NOME DA EMPRESA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS

CREDENCIADO
ALCEBÍADES AMADOR SILVA
SEGUNDO

ASSINATURA

