
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000019/2020

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Contratação de empresa especializada na prest. de serviço de seguro de vida, para
assegurar vidas limitadas a 250 estagiários da Sec. de Estado de Planej. e Gestão-
SEPLAG e Fundação João Pinheiro-FJP

Concluído

-

-

1501.04.122.705.2500.0001.339039.10.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

28/07/2020 08:00:00

30/07/2020 14:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Aberto a todos

Descritivo da justificativa:

Justificativa para mudança na regra de participação:
A compra exclusiva para  ME/EPP  não é vantajosa ou representa prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado.

art. 24 - Poderao operar em seguros privados apenas Sociedades Anonimas ou
Cooperativas, devidamente autorizadas.?
Alem disso, o art. 3?, ?4?, VIII, da Lei Complementar n? 123/2006, veda o
tratamento diferenciado as empresas que exerçam atividades de seguros
privados (Lei da ME e da EPP):
Como se v?, as companhias seguradoras est?o impedidas de atender essa
condi??o imposta pelo termo/sistema. Portanto, deve ser eliminada, sob pena
de afrontar os princ?pios legais que regem o processo licitat?rio.

Item de material ou serviço: 000004855

SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS

Demais informações necessárias para Contratação:

É necessário solicitar o TERMO DE REFERENCIA, para esclarecimento de dúvidas e maiores
informações sobre esta contratação.  Para obtê- lo  favor  fazer  contato pelo e-mai l :
andrea.sa@planejamento.mg.gov.br ,  que lhe enviaremos uma cópia.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 3455,6400

Marca: - Modelo: -
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteSERVICOS DE
SEGUROS

Todo o território
do estado de
Minas Gerais.

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

2Número de fornecedores participantes:

Aberto a todos

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

28.196.889/0001-43 BRASILSEG
COMPANHIA

DE SEGUROS

1,40 30/07/2020
11:43:19:828

Desclassificado Conforme
orientacao da

chefia, a
proposta sera

desclassificada
pois o valor nela

expresso e
inexequivel,

tendo em vista
que o objeto da

cotep era
contratacao de

empresa
especializada na

prestacao de
servico de

seguro de vida,
para assegurar

vidas limitadas a
250 estagiarios
da SEPLAG e
FJP, conforme
consta no TR.

* 61.198.164/0001-60 PORTO
SEGURO CIA
DE SEGUROS

GERAIS

3.455,64 30/07/2020
13:55:33:975

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
110/08/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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