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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Abril de 2015, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1663/2014, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  43/2015, Licitação nº 3/2015 - CV, na modalidade de Convite p/
Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

O presente edital tem por objeto a contratação de empresa seguradora para concessão de seguro de vida e acidentes no trabalho, em
grupo, aos servidores municipais abrangendo as coberturas de risco estabelecidas no Anexo II deste Edital-Termo de Referência

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  41/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A comissão de licitação após análise das propostas constatou que os mesmos elaboraram as propostas de acordo
com o edital, desta forma classifica o fornecedor abaixo  pelo menor preço e encaminha esta ata para o Sr. Prefeito
Municipal para analise e  posterior homologação

Item

Participante:

Especificação

7915 - Corretora Seguros Dreger Ltda

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 contratação de empresa seguradora para concessão de
seguro de vida e acidentes no trabalho, em grupo, para os
funcionários municipais abrangendo as coberturas de risco
abaixo estabelecidas.

Para fins de elaboração da proposta, os interessados
deverão considerar  a quantidade 200 (duzentos)
funcionários, tendo como referência o mês de Abril/2015.

COBERTURAS DE RISCO
 O seguro cobrirá:
a) morte natural 100% (cem por cento);
b) morte por acidente 100% (cem cento);
c) invalidez por acidente 100% (cem por cento);
d) cônjuge 50% (cinquenta por cento); por morte
e) Despesa médica, hospitalar e odontológica por acidente
10(dez)%
F) Funeral Individual

UN 200,00  0,0000 14,50    2.900,00   

Total do Participante --------> 2.900,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 2.900,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 DAYANA BEATRIZ PAULI

DAYANA BEATRIZ PAULI

SHEILA INÊS BIEGER

IVETE ORTH

PAULO GROTH

Tunápolis,  8  de  Abril  de  2015

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - AGENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE

 - ........................................ - DIRETORA DE DEPARTAMENTO

 - ........................................ - MECÃNICO


