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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2022

 
Às 14:00 horas do dia 25 de janeiro de 2022, 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
28, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação
de empresa prestadora de serviço de seguro, para cobertura do seguro de responsabilidade civil e seguro total dos
veículos de propriedade do município. 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: Corretagem - seguro
Descrição Complementar: SEGURO DE VEÍCULOS
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 230.421,8200 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: GENTE SEGURADORA SA, pelo melhor lance de R$ 114.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Corretagem - seguro

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
61.198.164/0001-60 PORTO

SEGURO
COMPANHIA
DE SEGUROS
GERAIS

Não Não 1 R$ 230.019,8500 R$ 230.019,8500 24/01/2022
12:16:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEGURO DE VEÍCULOS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

90.180.605/0001-02 GENTE
SEGURADORA
SA

Não Não 1 R$ 230.421,8200 R$ 230.421,8200 24/01/2022
10:25:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEGURO DE VEÍCULOS 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.065.699/0001-27 SEGUROS
SURA S.A.

Não Não 1 R$ 230.421,8200 R$ 230.421,8200 25/01/2022
06:33:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEGURO DE VEÍCULOS - Contratação de empresa prestadora de
serviço de seguro, para cobertura do seguro de responsabilidade civil e seguro total dos veículos de propriedade
do município 
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$ 230.421,8200 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:00:00:363
R$ 230.421,8200 33.065.699/0001-27 25/01/2022 14:00:00:363
R$ 230.019,8500 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:00:00:363
R$ 225.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:10:36:283
R$ 224.900,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:13:45:677
R$ 223.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:13:58:940
R$ 220.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:14:09:780
R$ 219.605,5400 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:14:25:797
R$ 210.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:14:32:950



R$ 209.547,0400 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:14:48:957
R$ 200.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:14:56:633
R$ 199.794,2300 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:15:12:233
R$ 180.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:15:23:113
R$ 175.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:15:30:693
R$ 173.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:16:14:870
R$ 169.800,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:16:27:167
R$ 160.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:16:39:727
R$ 159.669,8700 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:17:16:283
R$ 158.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:17:25:373
R$ 155.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:17:35:610
R$ 152.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:17:44:133
R$ 140.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:17:48:893
R$ 139.553,8400 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:18:24:900
R$ 135.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:18:31:110
R$ 134.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:18:51:833
R$ 120.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:18:55:017
R$ 119.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:19:09:420
R$ 115.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:19:17:810
R$ 114.000,0000 90.180.605/0001-02 25/01/2022 14:19:27:737
R$ 100.000,0000 61.198.164/0001-60 25/01/2022 14:19:30:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 25/01/2022
14:05:00 Item aberto para lances.

Encerramento 25/01/2022
14:21:31 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

25/01/2022
14:21:31 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/01/2022
14:30:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/01/2022
14:44:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60.

Recusa de
proposta

26/01/2022
14:05:17

Recusa da proposta. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ/CPF:
61.198.164/0001-60, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000. Motivo: anexou Prova de
regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado, Positiva, descumprindo com o item 10.7.3 do Edital

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

26/01/2022
14:05:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF:
90.180.605/0001-02.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

26/01/2022
15:20:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF:
90.180.605/0001-02.

Aceite de
proposta

27/01/2022
10:01:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-
02, pelo melhor lance de R$ 114.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

27/01/2022
10:02:02

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF:
90.180.605/0001-02

Registro de
intenção de
recurso

27/01/2022
10:13:11

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/CPF: 61198164000160. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, encaminhamos 2
certidões em atendimento ao item mencionado: - Certidão Positiva com efeito de negativa - consta
anotação pela própria PGE (na pág

Aceite de
intenção de
recurso

28/01/2022
09:54:53

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
CNPJ/CPF: 61198164000160.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

61.198.164/0001-60 27/01/2022 10:13 28/01/2022 09:54 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso, encaminhamos 2 certidões em atendimento ao
item mencionado: - Certidão Positiva com efeito de negativa - consta anotação pela própria PGE (na



página 38) que tem efeito de negativa: A certidão tem os mesmos efeitos que a negativa nos termos do
artigo 206 e da autorização expressa no PGE-EXP-2021/03372. A certidão positiva tem efeito de
negativa para o(s) débito(s) acima citado(s). Para a elaboração foram pesquisados todos os débitos
inscritos em dívida ativa

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/01/2022
14:00:00

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 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 25/01/2022

14:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 25/01/2022

14:05:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/01/2022
14:05:34

Prezados licitantes, boa tarde

Pregoeiro 25/01/2022
14:05:41

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 04/2022. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 25/01/2022
14:05:47

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 25/01/2022
14:05:52

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos
os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,

inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de
Francisco Beltrão.

Pregoeiro 25/01/2022
14:05:57

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro
ou de sua desconexão.

Pregoeiro 25/01/2022
14:06:03

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que
não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo
que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões

conseguintes.
Pregoeiro 25/01/2022

14:06:09
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem

condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.

Pregoeiro 25/01/2022
14:06:17

Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por
este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que

estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro 25/01/2022

14:06:22
Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema

Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO,
solicitar ao Pregoeiro, por meio do email licitação.fraciscobeltrao@gmail.com, nova(s)

convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro 25/01/2022

14:06:27
O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá

ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro 25/01/2022

14:06:32
Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de
apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez
que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida

argumentação.
Pregoeiro 25/01/2022

14:06:38
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Sistema 25/01/2022
14:21:31

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/01/2022
14:21:43

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 25/01/2022
14:22:26

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 25/01/2022
14:22:31

Bem como, realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº
10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/2020, e se necessário, diligências dos

documentos já apresentados.
Pregoeiro 25/01/2022

14:22:40
Por favor aguardem

Pregoeiro 25/01/2022
14:24:26

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº
251/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, solicitarei via CHAT, desconto nos
itens inicialmente ganhos.



Pregoeiro 25/01/2022
14:24:31

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o
licitante não possui o interesse em negociar.

Pregoeiro 25/01/2022
14:24:54

Para PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Sr. licitante, é possível
redução no valor final do item 1?

61.198.164/0001-
60

25/01/2022
14:28:28

Sr pregoeiro, infelizmente estamos no nosso minimo.

Pregoeiro 25/01/2022
14:29:02

Para PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Ok, obrigada pelo retorno.
Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02

(duas) horas para o item 1
Pregoeiro 25/01/2022

14:30:19
Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o

prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital, contendo em uma
única proposta todos os itens ganhos.

Pregoeiro 25/01/2022
14:30:25

Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail

licitacao.franciscobeltrao@gmail.com
Pregoeiro 25/01/2022

14:30:40
Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 25/01/2022 às 16:30 horas, no chat da

Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das
propostas.

Sistema 25/01/2022
14:30:50

Senhor fornecedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ/CPF:
61.198.164/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 25/01/2022
14:44:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/01/2022
16:31:06

Senhores licitantes, informo a empresa que a PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS anexou proposta ajustada dentro do prazo solicitado. Iniciarei agora

a verificação dos documentos de Habilitação anexados, concomitante com o SICAF.
Pregoeiro 25/01/2022

16:31:14
Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/01/2022 às 10:00 horas, no chat da

Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a habilitação
das participantes.

Pregoeiro 26/01/2022
10:01:00

Senhores licitantes, bom dia Estamos com instabilidade na internet, para não haver
problema de comunicação, retornaremos a sessão hoje, dia 26/01/2022 às 14:00 horas.

Pelo inconveniente, peço desculpas.
Pregoeiro 26/01/2022

13:59:41
Senhores licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 26/01/2022
13:59:49

Informo que a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS anexou
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, Positiva, descumprindo com o

item 10.7.3 do Edital, restando inabilitada.
Pregoeiro 26/01/2022

13:59:56
Chamarei agora a empresa subsequente classificada para negociação de preços.

Pregoeiro 26/01/2022
14:00:02

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o
licitante não possui o interesse em negociar.

Pregoeiro 26/01/2022
14:00:10

Para GENTE SEGURADORA SA - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item 1?

90.180.605/0001-
02

26/01/2022
14:03:35

Prezados! Infelizmente chegamos no nosso limite atuarial para executarmos o contrato.

Pregoeiro 26/01/2022
14:04:35

Para GENTE SEGURADORA SA - Ok, obrigada pelo retorno. Solicito a proposta reajusta
de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas para o item 1

Pregoeiro 26/01/2022
14:04:42

Para GENTE SEGURADORA SA - Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos
estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas

através do e-mail licitacao.franciscobeltrao@gmail.com
Sistema 26/01/2022

14:05:22
Senhor fornecedor GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-02, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
90.180.605/0001-

02
26/01/2022
14:05:32

Prezados! Estamos providenciando a atualização da proposta.

Pregoeiro 26/01/2022
14:05:48

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/01/2022 às 16:05 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das

propostas.
Sistema 26/01/2022

15:20:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-

02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/01/2022

16:10:44
Senhores licitantes, boa tarde

Pregoeiro 26/01/2022
16:10:50

Informo que a empresa GENTE SEGURADORA AS anexou proposta atualizada dentro do
prazo.

Pregoeiro 26/01/2022
16:10:57

Iniciarei agora a verificação dos documentos de Habilitação anexados, concomitante
com o SICAF.

Pregoeiro 26/01/2022
16:11:02

Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 27/01/2022 às 10:00 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a habilitação

da participante.
Pregoeiro 27/01/2022

10:00:11
Senhores licitantes, bom dia

Pregoeiro 27/01/2022 Informo que os documentos de habilitação anexados pela empresa GENTE



10:00:28 SEGURADORA SA, comprovam as exigências do edital.
Pregoeiro 27/01/2022

10:00:52
Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das

proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e,
verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.

Pregoeiro 27/01/2022
10:00:58

Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção
dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o

mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 27/01/2022

10:01:22
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 11:05 HORAS de hoje – dia 27/01/2022.
Pregoeiro 27/01/2022

10:01:27
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 27/01/2022
10:01:33

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail:
licitação.franciscobeltrao@gmail.com, telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2149 –

Pregoeira Samantha Pécoits
Sistema 27/01/2022

10:02:03
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 27/01/2022

10:02:17
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às

11:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/01/2022
08:33:02

Abertura da sessão
pública

25/01/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

25/01/2022
14:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

25/01/2022
14:21:43 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 27/01/2022
10:02:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

27/01/2022
10:02:17

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às
11:05:00.

Data limite para registro de recurso: 02/02/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 21/02/2022.

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 09:56 horas do dia 28 de janeiro de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SAMANTHA MARQUES PECOITS 
Pregoeiro Oficial

DANIELA RAITZ
Equipe de Apoio

Voltar   
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