
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2017/000032)

 

     Às 15:01:41 horas do dia 25/04/2017 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 2017/000032 - 2017/PE016/2017 que tem por objeto Contratação de

pessoa jurídica especializada no fornecimento de seguros, conforme condições

estabelecidas, para cada lote, no Termo de Referência, anexo I do presente edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de seguro de vida em grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ

Lote (2) - Contratação de seguro predial contra incêndio, raio, explosão e riscos diversos

(vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e responsabilidade civil) para o prédio e Loja do

CRCRJ, compreendendo todos os equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis

pertencentes a este CRCRJ e locados nos respectivos prédios, conforme quadro de

coberturas conforme Termo de Referência

Lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva, isto é, seguro total

contra colisão, incêndio, roubo e furto), na modalidade valor de mercado referenciado (cem

por cento da tabela FIPE), com assistência 24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/04/2017 17:30:48:332 SOMPO SEGUROS S.A.  R$ 10.000,00

24/04/2017 15:20:49:857 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.  R$ 12.000,00

25/04/2017 12:42:08:612 MAPFRE VIDA S.A.  R$ 7.247,61

24/04/2017 16:33:53:641 SEGUROS SURA S.A.  R$ 2.880,00

24/04/2017 16:56:53:387 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A  R$ 7.247,61

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/04/2017 17:30:48:332 SOMPO SEGUROS S.A.  R$ 30.000,00

25/04/2017 12:50:55:179 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 41.470,00

24/04/2017 13:45:04:612 AXA SEGUROS S.A.  R$ 59.000,00
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veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de

Janeiro, conforme Termo de Referência.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de seguro de vida em grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ

Lote (2) - Contratação de seguro predial contra incêndio, raio, explosão e riscos diversos

(vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e responsabilidade civil) para o prédio e Loja do

CRCRJ, compreendendo todos os equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis

pertencentes a este CRCRJ e locados nos respectivos prédios, conforme quadro de

coberturas conforme Termo de Referência

Lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva, isto é, seguro total

contra colisão, incêndio, roubo e furto), na modalidade valor de mercado referenciado (cem

por cento da tabela FIPE), com assistência 24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para

veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de

Janeiro, conforme Termo de Referência.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/04/2017 14:44:40:992 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  R$ 50.702,00

25/04/2017 13:45:47:881 ALLIANZ SEGUROS S.A.  R$ 15.200,00

24/04/2017 16:33:53:641 SEGUROS SURA S.A.  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/04/2017 15:15:55:281 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A  R$ 1.516,00

25/04/2017 15:15:36:019 SEGUROS SURA S.A.  R$ 1.616,88

25/04/2017 15:14:19:174 MAPFRE VIDA S.A.  R$ 2.000,00

25/04/2017 15:05:54:835 SOMPO SEGUROS S.A.  R$ 3.785,70

25/04/2017 15:07:34:422 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/04/2017 15:44:05:805 SOMPO SEGUROS S.A.  R$ 13.000,00

25/04/2017 15:47:05:388 AXA SEGUROS S.A.  R$ 17.300,00

25/04/2017 15:46:44:653 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  R$ 17.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/04/2017 16:16:16:550 ALLIANZ SEGUROS S.A.  R$ 5.400,00

25/04/2017 16:16:03:387 SEGUROS SURA S.A.  R$ 5.500,00

24/04/2017 14:44:40:992 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  R$ 50.702,00
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menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 25/04/2017, às 15:21:47 horas, no lote (1) - Constitui objeto do presente a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de vida em

grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 08/05/2017, às 10:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2017, às 10:42:11 horas, no lote (1) - Constitui objeto do presente a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de vida em

grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora do Lote 1 do

PE016/2017, a seguradora CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A ,

CNPJ 08.602.745/0001-32.

Cecilia  Bandeira

Pregoeira. No dia 09/05/2017, às 17:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2017, às 17:17:54 horas, no lote (1) - Constitui objeto do presente a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de vida em

grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do Lote 1 do

PE016/2017 à seguradora  CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

CNPJ 08.602.745/0001-32.

Cecilia Bandeira

Pregoeira.

 

    No dia 09/05/2017, às 17:17:54 horas, no lote (1) - Constitui objeto do presente a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro de vida em

grupo, dos Fiscais e Motorista deste CRCRJ -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E

PREVIDENCIA S/A com o valor R$ 1.514,88.

 

    No dia 25/04/2017, às 15:51:29 horas, no lote (2) - Contratação de seguro predial contra

incêndio, raio, explosão e riscos diversos (vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e

responsabilidade civil) para o prédio e Loja do CRCRJ, compreendendo todos os

equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis pertencentes a este CRCRJ e locados

nos respectivos prédios, conforme quadro de coberturas conforme Termo de Referência -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/05/2017, às 11:01:32 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2017, às 11:01:32 horas, no lote (2) - Contratação de seguro predial contra

incêndio, raio, explosão e riscos diversos (vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e

responsabilidade civil) para o prédio e Loja do CRCRJ, compreendendo todos os

equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis pertencentes a este CRCRJ e locados

nos respectivos prédios, conforme quadro de coberturas conforme Termo de Referência -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaramos vencedora do Lote 2 do PE016/2017 a seguradora SOMPO SEGUROS S.A.,

CNPJ 61.383.493/0001-80

Cecilia Bandeira

Pregoeira. No dia 08/05/2017, às 11:04:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2017, às 11:04:47 horas, no lote (2) - Contratação de seguro predial contra

incêndio, raio, explosão e riscos diversos (vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e

responsabilidade civil) para o prédio e Loja do CRCRJ, compreendendo todos os

equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis pertencentes a este CRCRJ e locados

nos respectivos prédios, conforme quadro de coberturas conforme Termo de Referência -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos o objeto do Lote 2 à seguradora SOMPO SEGUROS S.A.  CNPJ

61.383.493/0001-80.

Cecilia Bandeira

Pregoeira.

 

    No dia 08/05/2017, às 11:04:47 horas, no lote (2) - Contratação de seguro predial contra

incêndio, raio, explosão e riscos diversos (vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e

responsabilidade civil) para o prédio e Loja do CRCRJ, compreendendo todos os

equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos e móveis pertencentes a este CRCRJ e locados

nos respectivos prédios, conforme quadro de coberturas conforme Termo de Referência -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SOMPO

SEGUROS S.A. com o valor R$ 13.000,00.

 

    No dia 25/04/2017, às 16:28:29 horas, no lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL

(cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), na

modalidade valor de mercado referenciado (cem por cento da tabela FIPE), com assistência

24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para veículos pertencentes à frota oficial do

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/04/2017, às 15:22:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 27/04/2017, às 15:22:52 horas, no lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL

(cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), na

modalidade valor de mercado referenciado (cem por cento da tabela FIPE), com assistência

24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para veículos pertencentes à frota oficial do

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaramos vencedora a seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A.  CNPJ 61.573.796/0001-66,

do Lote 3 do PE016/2017 - Seguro de veículos.

Cecilia Bandeira

Pregoeira. No dia 27/04/2017, às 15:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/04/2017, às 15:25:58 horas, no lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL

(cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), na

modalidade valor de mercado referenciado (cem por cento da tabela FIPE), com assistência

24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para veículos pertencentes à frota oficial do

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos o objeto do Lote 3 - Seguro de veículos à seguradora ALLIANZ SEGUROS

S.A. CNPJ 61.573.796/0001-66.

Cecília Bandeira

Pregoeira.

 

    No dia 27/04/2017, às 15:25:58 horas, no lote (3) - Contratação de SEGURO TOTAL

(cobertura compreensiva, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, roubo e furto), na

modalidade valor de mercado referenciado (cem por cento da tabela FIPE), com assistência

24 horas, pelo período de 01 (um) ano, para veículos pertencentes à frota oficial do

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ALLIANZ

SEGUROS S.A. com o valor R$ 5.400,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO

Autoridade Competente
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RAPHAEL MATTOS DE BACELAR

Membro Equipe Apoio

 

PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S.A.

19.323.190/0001-06 AXA SEGUROS S.A.

08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

33.072.307/0001-57 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

54.484.753/0001-49 MAPFRE VIDA S.A.

61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S.A.

61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A.
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