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CONVITE Nº 01/2015 

 
ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
Às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e três do mês de setembro de 2015, foi 
aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL 
TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - 
DF, CEP 71.200-030, reunião para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta 
de preços, lacrados e devidamente identificados, referente ao Convite nº 01/2015, que tem 
como objeto a contratação de Seguradora para a Prestação de Serviços de Seguro de Vida 
em Grupo, para servidores, instrutores, professores, estagiários e alunos do Senac-DF, 
conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. O 
instrumento convocatório foi divulgado no site www.senacdf.com.br e nos quadros de 
avisos deste Senac-DF. Foram emitidos 5 (cinco) convites. Iniciando os trabalhos, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, explicou a norma de licitação e contratos 
do Senac, (Resolução Senac n.º 958/2012) e informou a importância da realização dos 
serviços a serem licitados. Informou, ainda que utilizaria a prerrogativa prevista no art. 16 
da Resolução Senac n.º 958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura 
primeiramente das propostas financeiras, classificando os proponentes, e só então 
proceder à abertura do envelope da habilitação da licitante classificada como o primeiro 
menor preço. Compareceram ao Certame as empresas: Liberty Seguros S.A. sem 
representante devidamente credenciado; Tokio Marine Seguradora S.A. sem representante 
devidamente credenciado; Mongeral Aegon S.A. sem representante devidamente 
credenciado; Generali do Brasil S.A. sem representante devidamente credenciado; 
Marítima Seguros S.A. sem representante devidamente credenciado. Os envelopes 
contendo as propostas foram abertos e rubricados pelos membros da CPL e pelos licitantes 
presentes, sendo verificados os seguintes valores: 

Empresa Valor global mensal (R$) 
Liberty Seguros S.A. 15.684,72 
Tokio Marine Seguradora S.A. 11.225,36 
Mongeral Aegon S.A. 11.574,69 
Generali do Brasil S.A. 12.075,98 
Marítima Seguros S.A. 11.638,06 
Em sequência foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa 
Tokio Marine Seguradora S.A., nessa oportunidade, constatou-se que a referida empresa 
cumpriu as exigências editalícias, portanto, foi declarada vencedora do certame. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos 
membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
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