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CONVITE DE PREÇOS Nº 12/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de
reuniões da Prefeitura do Município de Tanabi, reuniu-se a Comissão Municipal de
Licitações, sob presidência do Sr. Benedito Vieira de Souza, estando presentes os
membros Sr. Davi de Gois e o Sr. Jefferson Lemes, bem como o Sr. Rafael Paes
Monteiro da Silva, portador do RG nº 119052, representando a empresa PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, deu-se início a reunião para o fim
especial de adjudicar a proposta vencedora referente ao Convite de Preços nº 12/2017
dispondo sobre Prestação de serviços de seguro de veículos da frota da Prefeitura do
Município de Tanabi, Estado de São Paulo, conforme Anexo I – Relação de Veículos.
Analisada a proposta apresentada, esta Comissão resolve por unanimidade
fazer a escolha e adjudicar a melhor proposta à empresa:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. apresentou sua
proposta no valor global de 47.433,51 (quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e três
reais e cinquenta e um centavo). Condições de pagamento: O pagamento será
realizado à vista e/ou dividido em 1+3 parcelas, após o empenho do documento fiscal.
Validade da Proposta: Mínimo de até 90 (noventa) dias após abertura dos envelopes
propostas. Prazo de prestação dos serviços: O prazo da prestação dos serviços de
seguro será de 01 (um) ano, contados de 26 de maio de 2017, sendo as condições
estabelecidas no contrato a ser celebrado, bem como nas apólices dos veículos,
pertencentes à Prefeitura Municipal de Tanabi.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada
conforme, vai por todos assinados.
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