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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00004/2022

 
Às 08:30 horas do dia 11 de fevereiro 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, tendo em vista Após recurso, rever decisão..

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Corretagem - seguro

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

09/02/2022
16:44:18 Volta de Fase para Habilitação

Recusa de
proposta

11/02/2022
08:58:29

Recusa da proposta. Fornecedor: GENTE SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-
02, pelo melhor lance de R$ 114.000,0000. Motivo: Após recurso, foi revista decisão.

Aceite de
proposta

11/02/2022
08:58:48

Aceite individual 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:
Após recurso foi revista decisão

Habilitação
de
fornecedor

11/02/2022
08:59:14

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/02/2022
16:44:18

Este pregão foi reagendado para 11/02/2022 08:30.

Sistema 09/02/2022
16:44:18

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Habilitação.

Pregoeiro 11/02/2022
08:54:51

Senhores licitantes, bom dia

Pregoeiro 11/02/2022
08:55:44

Estavámos com problema para entrar no sistema Comprasnte, peço desculpas
pelo atraso

Pregoeiro 11/02/2022
08:56:09

De acordo com o recurso interposto pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, verificou-se que a Certidão apresentada tem efeito de



negativa razão pela qual foi julgado procedente, e pelo princípio da auto tutela
será revisto o ato.

Pregoeiro 11/02/2022
08:56:16

O processo na integra pode ser visto no SISTEMA Comprasnet e no site do
município através do link

https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-04-2022/
Pregoeiro 11/02/2022

08:56:29
Informe que os documentos de habilitação anexados pela empresa PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS comprovam o atendimento ao Edital.
Pregoeiro 11/02/2022

08:56:39
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 11/02/2022

08:56:48
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 11/02/2022

08:57:10
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ

ABERTO ATÉ AS 10:00 HORAS de hoje – dia 11/02/2022.
Pregoeiro 11/02/2022

08:57:16
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 11/02/2022
08:57:22

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

Pregoeira Samantha Pécoits
Sistema 11/02/2022

08:59:14
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 11/02/2022
08:59:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/02/2022 às
10:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 09/02/2022
16:44:18 Após recurso, rever decisão.. Reagendado para: 11/02/2022 08:30

Abertura do prazo 11/02/2022
08:59:14 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/02/2022
08:59:26

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/02/2022 às
10:00:00.

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
10:01 horas do dia 11 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SAMANTHA MARQUES PECOITS 
Pregoeiro Oficial

DANIELA RAITZ
Equipe de Apoio
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