COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE REALIZAÇAO DA CONCORRÊNCIA Nº 26/2012 – SESSÃO Nº 01
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 2012, às 10h30min (dez horas
e trinta minutos), reuniu-se no Auditório da COHAB/SC, localizado no 2º
(segundo) andar do Edifício Sede da Companhia de Habitação do Estado de
Santa Catarina, a Comissão Permanente de Licitações, composta pelos
empregados Rafael Barbosa Fernandes da Silva (Presidente da CPL), Priscilla
de Freitas Mafra (Membro Titular da CPL), Iran Mafra (Membro Suplente da
CPL) e Graziele Giombelli Banki (Membro Suplente da CPL), conforme Portaria
nº 043/2012, e equipe de Apoio composta pelos empregados Gladys Elisabeth
Minatto Cherubini (Gerente de Contratação de Financiamentos Habitacionais)
e Luzia Waltrich (lotada na Gerência de Contratação de Financiamentos
Habitacionais) e Rafael Debortoli (lotado Gerência Financeira), para proceder
a abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas de
preço entregues e dar início à sessão referente ao Edital de Concorrência nº
26/2012, que tem como objeto a contratação de Companhia Seguradora
para formalização de Seguro do Ramo Habitacional aos adquirentes de
imóveis comercializados pela Companhia de Habitação do Estado de
Santa Catarina – COHAB/SC, produzidos ou em produção, na qual a
contratada assuma com exclusividade os seguintes riscos: a) Morte
qualquer que seja a causa e de Invalidez Permanente – MIP e b) Cobertura
de Danos Físicos do Imóvel - DFI. O edital foi amplamente divulgado, tendo
sido publicado no Diário Oficial do Estado, edição nº 19.425 (página 34) do
dia 26.09.2012, no Jornal Diário Catarinense, edição de 26.09.2012 (página
25) e disponibilizado no sítio da COHAB/SC na Internet, no endereço
www.cohab.sc.gov.br, bem como fixada cópia no mural do hall de entrada do
Edifício Sede desta Companhia. Entregou proposta somente a empresa
Companhia Excelsior de Seguros, neste ato devidamente representada pelo
Sr. Carlos Alberto Mariano Bezerra por procuração. Iniciada a sessão pública
da Concorrência nº 26/2012 foram abertos os envelopes de nº 01, contendo
os documentos de habilitação (documentos anexos ao processo licitatório).
Após verificada a regularidade dos documentos e certidões da empresa
Companhia Excelsior de Seguros, única empresa participante do certame, a
mesma foi considerada pela Comissão como habilitada. Após, foi efetuada a
abertura do envelope nº 02 – Proposta de preços. A Proposta apresentada tem
como somatório das taxas ofertadas (MIP e DFI) o valor Total de 0,095% (zero
vírgula zero nove cinco por cento), sendo composta de: a) 0,070% (zero vírgula
zero sete zero por cento), para seguro de Morte e Invalidez Permanente – MIP e
b) 0,025% (zero vírgula zero dois cinco por cento), para o seguro de Danos
Físicos do Imóvel – DFI (documento anexo ao processo licitatório). Diante do
exposto, e não havendo proponentes de recurso quanto à habilitação e
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participação neste Edital de Concorrência, na continuidade a Comissão
Permanente de Licitações considerou como classificada a Excelsior Seguros,
única empresa participante, comunicando o resultado à vencedora do
certame. Encerrando a sessão, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, bem como a respectiva Equipe de Apoio, solicitou que fosse lavrada
a presente ata, que vai assinada por todos os presentes. Florianópolis, 26 de
outubro de 2012.
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