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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00175/2021

 
Às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 409/2021 de 22/10/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 785, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00175/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de
concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos
cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo
MEC, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas
de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as ativida. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Administração / Execução Projeto Educacional - Convênio / Estágio / Universitário / Monitor
Descrição Complementar: Contratação de empresa para a prestação de serviços de agente integrador de
estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio nas dependências da contratante, a
estudantes regularmente matriculados em cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior,
público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.780.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,5300 .

Histórico
Item: 1 - Administração / Execução Projeto Educacional - Convênio / Estágio / Universitário / Monitor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

05.342.580/0001-19 UNIVERSIDADE
PATATIVA DO
ASSARE

Não Não 1 R$ 2,2000 R$ 2,2000 24/11/2021
11:30:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
agente integrador de estágio, visando à seleção e a administração da concessão de estágio nas
dependências da contratante, a estudantes regularmente matriculados em cursos vinculados à
estrutura do ensino médio, técnico e superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC.
VALIDADE 90 DIAS. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.136.551/0001-26 CENTRO DE
INTEGRACAO
NACIONAL DE
ESTAGIOS
PARA
ESTUDANT

Não Não 1 R$ 2,2000 R$ 2,2000 26/11/2021
16:01:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa prestadora de serviços para
administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente
matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e
superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de
vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.347.576/0001-83 CEBRADE-
CENTRAL
BRASILEIRA DE
ESTAGIO LTDA

Sim Sim 1 R$ 2,2000 R$ 2,2000 28/11/2021
20:53:39



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
agente integrador de estágio, visando a seleção e a administração da concessão de estágio nas
dependências da contratante, a estudantes regularmente matriculados em cursos vinculados à
estrutura do ensino médio, técnico e superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC,
para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas
áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco
Beltrão. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.120.933/0001-20 INQC -
INSTITUTO
NACIONAL DE
QUALIFICACAO
E
CAPACITACAO

Não Não 1 R$ 20,0000 R$ 20,0000 26/11/2021
14:08:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa prestadora de serviços para
administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente
matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e
superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de
vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 20.120.933/0001-20 29/11/2021 09:00:03:887
R$ 2,2000 07.136.551/0001-26 29/11/2021 09:00:03:887
R$ 2,2000 10.347.576/0001-83 29/11/2021 09:00:03:887
R$ 2,2000 05.342.580/0001-19 29/11/2021 09:00:03:887
R$ 2,1900 07.136.551/0001-26 29/11/2021 09:07:30:940
R$ 1,6500 07.136.551/0001-26 29/11/2021 09:19:02:083
R$ 1,6600 10.347.576/0001-83 29/11/2021 09:19:07:827
R$ 2,0000 05.342.580/0001-19 29/11/2021 09:19:07:863
R$ 1,6800 05.342.580/0001-19 29/11/2021 09:19:51:963
R$ 0,5300 10.347.576/0001-83 29/11/2021 09:20:54:120
R$ 0,9000 05.342.580/0001-19 29/11/2021 09:22:16:183
R$ 1,5500 07.136.551/0001-26 29/11/2021 09:24:11:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

29/11/2021
09:01:17 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 29/11/2021
09:04:04 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

29/11/2021
09:20:36 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

29/11/2021
09:20:36

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 1,6500 e R$ 1,6800.

Encerramento 29/11/2021
09:25:37 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

29/11/2021
09:25:37 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/11/2021
09:39:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA
DE ESTAGIO LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

29/11/2021
10:32:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEBRADE-CENTRAL
BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/11/2021
10:35:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA
DE ESTAGIO LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

29/11/2021
10:49:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEBRADE-CENTRAL
BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83.

Aceite de proposta 29/11/2021
12:47:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE
ESTAGIO LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83, pelo melhor lance de R$
0,5300.

Habilitação de
fornecedor

29/11/2021
13:31:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA
DE ESTAGIO LTDA - CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item



 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 29/11/2021
09:00:04

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a
realização da análise de propostas e após este período os itens serão

disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa
simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e

12:00 e entre 13:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema 29/11/2021

09:04:04
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 29/11/2021

09:04:04
Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 29/11/2021
09:04:04

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 29/11/2021
09:06:19

Bom dia, senhores licitantes, estamos dando inicio ao pregão eletrônico nº
176/2021

Pregoeiro 29/11/2021
09:06:50

Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado

Sistema 29/11/2021
09:20:36

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 1,6500 e R$ 1,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:25:36 do dia 29/11/2021.
Sistema 29/11/2021

09:25:37
O item 1 está encerrado.

Sistema 29/11/2021
09:25:38

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através
da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 29/11/2021
09:28:29

Senhores licitantes, informo que iniciarei a análise da proposta da licitante
inicialmente vencedora

Pregoeiro 29/11/2021
09:28:49

Permaneçam conectados

Pregoeiro 29/11/2021
09:31:54

Para CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - Sr. licitante,
encontra-se na sessão?

10.347.576/0001-
83

29/11/2021
09:33:09

Bom dia.

Pregoeiro 29/11/2021
09:35:12

Para CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - Seu ultimo lance foi
de R$ 0,53, conforme edital, o valor é convertido em %, desta forma, confirma

a taxa administrativa de 0,53%?
10.347.576/0001-

83
29/11/2021
09:36:53

Sim. A taxa administrativa ofertada foi de 0,53%.

Pregoeiro 29/11/2021
09:39:33

Para CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - Ok, obrigada pelo
retorno. Solicito a proposta ajustada ao ultimo lance, no prazo de 2 (duas)

horas, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme
modelo contigo no ANEXO II do edital

Sistema 29/11/2021
09:39:36

Senhor fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/11/2021
09:41:49

Neste momento, iniciarei a análise dos documentos de habilitação, sendo que
aguardaremos o envio da proposta ajustada, no momento em que a empresa
convocada enviar a proposta, caso a pregoeira já tenha finalizado a análise da
habilitação, será divulgado o resultado do julgamento, ou ainda, convocação de

empresa remanescente
Pregoeiro 29/11/2021

09:42:00
Peço que permaneçam logados

Sistema 29/11/2021
10:32:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO
LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 29/11/2021
10:35:10

Senhor fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/11/2021
10:35:45

Srs. a empresa CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA solicito novo
anexo, para correção de erro material/formal da proposta encaminhada.

Pregoeiro 29/11/2021
10:48:23

Senhores, tendo em vista que a pregoeira precisará se ausentar do paço
municipal neste momento, nova comunicação no CHAT ocorrerá as 13h30min

do dia 29/11/2021.
Sistema 29/11/2021

10:49:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO

LTDA, CNPJ/CPF: 10.347.576/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 29/11/2021

13:30:22
Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a

empresa CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA comprovou
atender às exigências editalícias.

Pregoeiro 29/11/2021
13:30:35

Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa
supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será



aberto o prazo de 01 (uma) hora para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro 29/11/2021

13:30:40
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada

a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro 29/11/2021

13:30:46
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a

próxima.
Sistema 29/11/2021

13:31:21
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 29/11/2021

13:31:29
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/11/2021

às 14:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/11/2021
08:39:23

Alteração equipe 29/11/2021
08:39:28

Alteração equipe 29/11/2021
08:39:30

Abertura da
sessão pública

29/11/2021
09:00:04 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

29/11/2021
09:04:04 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

29/11/2021
09:25:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 29/11/2021
13:31:21 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

29/11/2021
13:31:29

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/11/2021 às
14:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
15:31 horas do dia 29 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Equipe de Apoio

Voltar   
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