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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.o 001/201 8-CODHAB

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito foi iniciado o presente

pregão, às dez horas, no Setor Comercial Sul - Quadra 06, lotes 13/14 Bloco "A" 6'

Andar/DF - Sala de Reuniões - CEP 70.306-918, onde reuniram-se o Presidente da

Comissão de Licitação Clayton Ferreira Aragão e a equipe de apoio, para procederem

a abertura e o julgamento do processo n' 392.004-489/201 7-CODHAB, concernente

à modalidade Pregão Presencial n.o 001/2018-CODHAB. cujo o objeto é a

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Cobertura

de Seguro Habitacional para sinistros de Morte, Invalidez Permanente e Danos

Físicos para os futuros mutuários de unidades habitacionais. relacionados no

Anexo l que integram a este Edital e todos os seus Anexos. O Pregoeiro

CPL/CODHAB deu início à sessão, onde compareceu para a fase de credenciamento

apenas a empresa Companhia Excelsior de Seguros, CNPJ no 33.054.826/0001-92.

representada pelo senhor Carlos Alberto Mariano Bezerra. CPF no 31 0.452.007-00.

conforme lista de credenciamento anexa, recebendo os envelopes contendo as

propostas de preços e as documentações referente a habilitação. Registra-se que a

empresa participante credenclou seu representante com poderes para praticar todos

os atou no presente pregão.

Em seguida foi aberto o envelope contendo a proposta de preço que foi conferida e

rubricada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, procedendo-se em seguida à análise da

mesma em conformidade com os objeto do ato convocatório. Foi lido em voz alta,

os valores ofertados pela empresa, com a proposta iniciai de menor alíquota média

estimada de 0,0312 ofertado pela empresa Companhia Excelsior de Seguros, CNPJ

no 33.054.826/0001-92. A empresa Companhia Excelsior de Seguros, CNPJ n'

33.054.826/0001-92 foi classificada poí ter atendido a todas as exigências do edital e

ofertado valores totais e globais para os itens da tabela constante do Anexo l.a do

Termo de Referência, Anexo l do Edital do presente Pregão Presencial. Tendo em vista

que a empresa Companhia Excelsior de Seguros. CNPJ no 33.054.826/0001-92 foi a

única participante presente na sessão, sendo inviável dar início a fase de lances

verbais, o Pregoeiro questionou quanto o interesse de negociação do valor l)fertado,
ondea empresa manifestou interesse em manterovalorofertado. l. , /\
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Em seguida, foi aberto o envelope e analisados os documentos de habilitação da

empresa Companhia Excelsior de Seguros, CNPJ no 33.054.826/0001-92. que

ofertou o menor preço para neste certame, juntamente com a declaração obtida da

consulta ao SICAF, sendo considerada habilitada, por ter atendido a todos os

requisitos de habilitação, e consequentemente, declarada vencedora deste certame.

para o objeto desta licitação com O MENOR PREÇO GLOBAL para a prestação de

serviço de cobertura de seguro habitacional para sinistros de morte, invalidez

permanente e danos físicos para os futuros mutuários de unidades habitacionais

Nada mais havendo a tratar, dei por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando a

presente Ata, passando a ser assinada com a equipe de apoio e pela licitante

presente
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Claylton Ferbira Aragão
Presidente \qPL/CODHAB

de O. Filho
,PL/CODHAB

Jefferson
Equipe di
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