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PREGÃO PRESENCIAL NQ 011/2020 

OBJETO: Prestação de serviços de seguros de veículos. 

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N9  01112020 

Ao decimo sexto dia do mês de março de 2020 no prédio da Prefeitura Municipal de Simões, Piauí, 

reuniu-se às 09h:30min, o Pregoeiro Oficial deste Município e respectivos membros de apoio, em 

atendimento as disposições contidas ria Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n. 5450 de 31 de 

maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial n2  011/2020. O Pregoeiro 

abriu a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Em seguida aguardou-se o 

comparecimento dos licitantes interessados. Comparecendo a sessão as empresas: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, empresa inscrita no CNPJ sob o n9  61.198.164/001-60, representada 

nesse ato por Gilvan Wanderley de Farias Sobrinho (CPF: 010.838.293-19). MAPFRE SEGUROS GERAIS 5/A, 

empresa inscrita no CNPJ sob o i-!2  61.074.175/0001-38, representada nesse ato por Jorge Sena Leal (CPF: 

312.567.835-87), restaram as empresas presentes devidamente credenciadas. Dando seguimento a sessão, 

foram abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, resolveram suspender a 

sessão para análise das propostas, e elaboração do mapa de preços para em seguida proceder a rodada de 

lances, devido a quantidades de itens e empresas, será publicado no órgão oficial Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Piauí os atos e convocação para próxima sessão. Aberta a palavra aos licitantes 

presentes, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro e os membros deram por 

encerrada a sessão e determinou que fosse lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme 

vai assinada pelos mesmos e pelos licitantes presentes. 
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PORTO SEGURO COMPANrA DE SEGUROS GERAS - CNR sob o nÇ 51.198164/001-60 

ilvan Wanderley de Farias Sobrinho (CPF: 010.838.293.19) 


