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Pregão Eletrônico

450107.212019 .10754 .5057 .50207939925

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00021/2019 

Às 09:00 horas do dia 19 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050-
00004135/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para realização de serviço contínuo comum de Seguro de Vida e Acidentes
Pessoais, mediante a implantação de apólice, para os servidores ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal no exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental,
invalidez permanente total ou parcial acidental, independente da faixa etária. Fará jus aos benefícios o segurado que for
vitimado no estrito cumprimento do dever ou em razão da função que exerce, ainda que fora do horário do trabalho,
inclusive se nos deslocamentos da residência para o local de trabalho e vice-versa, conforme as condições definidas no
presente Termo, na legislação pertinente e nas Normas da Superintendência de Seguros Privados - MF (SUSEP), para
todos os fins e efeitos de direito. 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 Vida e Acidentes Pessoais, mediante a implantação de Apólice para os servidores
ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no exercício da função ou em
razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial acidental, independente da faixa
etária
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.541.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MBM SEGURADORA SA, pelo melhor lance de R$ 1.400.000,0000 e com valor negociado a R$
1.396.800,0000 .

Histórico
Item: 1 - Corretagem - Seguro

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.583.483/0001-62 ICONE SERVICOS

ESPECIALIZADOS
LTDA

Sim Sim 30.000 R$ 7,0600 R$ 211.800,0000 12/07/2019
20:51:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para realização de serviço
contínuo comum de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, mediante a implantação de apólice, para os servidores
ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no exercício da função ou
em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial acidental, independente
da faixa etária. Fará jus aos benefícios o segurado que for vitimado no estrito cumprimento do dever ou em razão
da função que exerce, ainda que fora do horário do trabalho, inclusive se nos deslocamentos da residência para o
local de trabalho e vice-versa, conforme as condições definidas no presente Termo, na legislação pertinente e nas
Normas da Superintendência de Seguros Privados - MF (SUSEP), para todos os fins e efeitos de direito

87.883.807/0001-06 MBM
SEGURADORA SA

Não Não 30.000 R$ 84,7200 R$ 2.541.600,0000 16/07/2019
13:39:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seguro de Acidentes Pessoais, para os servidores ativos da Polícia
Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no exercício da função ou em razão desta,
com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial acidental, independente da faixa etária.

54.484.753/0001-49 MAPFRE VIDA
S/A

Não Não 30.000 R$ 84,7200 R$ 2.541.600,0000 17/07/2019
16:37:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para realização de serviço
contínuo comum de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, mediante a implantação de apólice, para os servidores
ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no exercício da função ou
em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial acidental, independente
da faixa etária.

92.751.213/0001-73 COMPANHIA DE
SEGUROS

Não Não 30.000 R$ 84,7200 R$ 2.541.600,0000 18/07/2019
15:54:18
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PREVIDENCIA DO
SUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, mediante a implantação de
Apólice para os servidores ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
no exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial
acidental, independente da faixa etária, conforme demais especificações constantes do Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 21/2019-SSPDF.

90.180.605/0001-02 GENTE
SEGURADORA SA

Não Não 30.000 R$ 84,7200 R$ 2.541.600,0000 19/07/2019
08:56:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, mediante a implantação de
Apólice para os servidores ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
no exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial
acidental, independente da faixa etária.

67.865.360/0001-27 AMERICAN LIFE
COMPANHIA DE
SEGUROS

Não Não 30.000 R$ 125,2800 R$ 3.758.400,0000 18/07/2019
09:58:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seguro de Acidentes Pessoais, mediante a implantação de apólice,
para os servidores ativos da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no
exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial
acidental. Valor de capital segurado individual por cobertura: R$ 147.588,02 Total de seguráveis considerado,
conforme edital 30.000,00 Valor de prêmio mensal individual (segurado/mês) = R$ 10,44 Valor mensal
considerando - se 30.000 vidas = R$ 10,44 X 30.000 = R$ 313.200,00 Valor Total Anual = R$ 313.200,00 X 12
meses = R$ 3.758.400,00

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.758.400,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:00:07:877
R$ 2.541.600,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:00:07:877
R$ 2.541.600,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:00:07:877
R$ 2.541.600,0000 92.751.213/0001-73 19/07/2019 09:00:07:877
R$ 2.541.600,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:00:07:877
R$ 211.800,0000 24.583.483/0001-62 19/07/2019 09:00:07:877

R$ 2.541.599,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:22:48:720
R$ 2.520.000,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:24:18:740
R$ 2.519.000,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:34:40:940
R$ 2.518.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:35:14:347
R$ 2.484.000,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:38:34:517
R$ 2.517.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:38:40:563
R$ 2.483.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:39:26:583
R$ 2.450.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:39:32:693
R$ 2.449.000,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:40:16:557
R$ 2.445.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:41:46:217
R$ 2.376.000,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:43:14:287
R$ 2.370.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:43:31:130
R$ 2.000.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:44:24:010
R$ 1.950.000,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:46:09:220
R$ 1.900.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:46:22:393
R$ 1.835.000,0000 67.865.360/0001-27 19/07/2019 09:47:02:613
R$ 1.830.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:47:38:460
R$ 1.798.998,0000 92.751.213/0001-73 19/07/2019 09:47:39:477
R$ 1.750.000,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:48:44:260
R$ 1.798.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:48:51:137
R$ 1.745.698,0000 92.751.213/0001-73 19/07/2019 09:49:01:107
R$ 1.700.000,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:49:10:607
R$ 1.690.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:49:16:687
R$ 1.678.000,0000 92.751.213/0001-73 19/07/2019 09:49:31:937
R$ 1.680.000,0000 90.180.605/0001-02 19/07/2019 09:49:39:623
R$ 1.400.000,0000 87.883.807/0001-06 19/07/2019 09:49:46:267
R$ 1.656.000,0000 54.484.753/0001-49 19/07/2019 09:49:50:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/07/2019
09:21:43 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

19/07/2019
09:46:26 Batida iminente. Data/hora iminência: 19/07/2019 09:47:26.

Encerrado 19/07/2019 Item encerrado
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09:49:52

Recusa 19/07/2019
09:57:07

Recusa da proposta. Fornecedor: ICONE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ/CPF:
24.583.483/0001-62, pelo melhor lance de R$ 211.800,0000. Motivo: Empresa informa no chat que
cadastrou sua proposta com preço mensal. De acordo com o item 6.8 do edital e o esclarecimento
prestado, o critério de julgamento é o de menor preço total do item. O preço total corresponde ao
preço anual.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/07/2019
10:01:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor MBM SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 87.883.807/0001-
06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/07/2019
11:38:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MBM SEGURADORA SA, CNPJ/CPF:
87.883.807/0001-06.

Aceite 19/07/2019
16:03:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MBM SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 87.883.807/0001-06,
pelo melhor lance de R$ 1.400.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.396.800,0000. Motivo: Preço
negociado de acordo com a Proposta de Preços enviada pela empresa

Habilitado 19/07/2019
16:04:39

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MBM SEGURADORA SA - CNPJ/CPF:
87.883.807/0001-06

Registro
Intenção de
Recurso

19/07/2019
16:28:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
CNPJ/CPF: 92751213000173. Motivo: A PREVISUL apresenta intenção de recurso contra habilitação
da MBM SEGURADORA, em razão de descumprimento do item 7.2.1, alínea “III” (ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA), uma vez que

Intenção de
Recurso
Aceita

19/07/2019
16:38:13

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL,
CNPJ/CPF: 92751213000173. Motivo: Intenção de recurso com motivação no descumprimento do
disposto no Item 7.2.1., III, do edital, preenche requisitos de admissibilidade.

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

92.751.213/0001-73 19/07/2019 16:28 19/07/2019 16:38 Aceito
Motivo Intenção:A PREVISUL apresenta intenção de recurso contra habilitação da MBM SEGURADORA,
em razão de descumprimento do item 7.2.1, alínea “III” (ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA), uma
vez que os atestados por ela apresentados não preenchem os requisitos mínimos exigidos no edital,
situação esta que será demonstrada oportunamente em recurso próprio.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso com motivação no descumprimento do disposto no Item
7.2.1., III, do edital, preenche requisitos de admissibilidade.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 19/07/2019
09:01:26

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 19/07/2019
09:01:32

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 21/2019-SSPDF.

Pregoeiro 19/07/2019
09:01:38

Atenção para os seguintes avisos:

Pregoeiro 19/07/2019
09:01:43

Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos
ITENS deverão enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS

corrigida com o preço final, elaborada conforme item 5.5, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”
e “g”; juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus

subitens.
Pregoeiro 19/07/2019

09:01:49
Com relação a documentação de habilitação para o item 7.2.5, inciso I e 7.3 serão

aceitas as declarações já inseridas no sistema.
Pregoeiro 19/07/2019

09:01:54
A licitante deve se atentar com relação a documentação de habilitação exigida nos itens

5.5, alíneas “f” e “g” e 7. do edital
Pregoeiro 19/07/2019

09:01:59
f) Declaração própria ou certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que comprove que a licitante

tem condições de adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos
serviços, estabelecidas no art. 8º e seus incisos e alíneas, da Lei Distrital nº 4.770/2012.

Pregoeiro 19/07/2019
09:02:16

g) Declaração de acessibilidade conforme modelo constante no Anexo V deste edital,
informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na

legislação, conforme disposto no art.93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Pregoeiro 19/07/2019

09:02:23
O pregoeiro aceitará as declarações inseridas no Sistema COMPRASNET do Portal de

Compras www.comprasgovernamentais.gov.br.
Pregoeiro 19/07/2019

09:02:33
7.2.1. - IIII – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente
compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da

apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado.

Pregoeiro 19/07/2019
09:02:38

Considerar-se-á compatível, o(s) atestado(s) que expressamente certifique(m) que o
proponente já prestou serviços pelo menos 20% (vinte por cento) do quantitativo a ser
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contratado, estabelecido neste Termo de Referência, de acordo com o TCU, Acórdãos de
Plenário nº 1.284/2003, nº 2.068/2004, nº 2.088/2004, nº 2.656/2007, nº 2.056/2008 e

nº 11.213/2013.
Pregoeiro 19/07/2019

09:02:45
Será permitido a soma de atestado(s), visando comprovar o quantitativo de 20% (vinte

por cento) estabelecido acima;.
Pregoeiro 19/07/2019

09:02:50
A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do

Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo
documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade, conforme item

7.6.
Pregoeiro 19/07/2019

09:02:57
Alerto a todos que a SSPDF é muito rigorosa na aplicação de penalidades, portanto,

sugiro que só prossigam no certame se realmente estiverem em condições de
classificarem suas propostas, serem habilitadas e estiverem em condições de entregarem

os produtos de acordo com as exigências do edital.
Pregoeiro 19/07/2019

09:03:24
SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS
DOCUMENTOS NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O
SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO

MENOR PREÇO.
Pregoeiro 19/07/2019

09:03:32
Se necessário, a convocada poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que

esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto para a solicitação, a
empresa deverá fazer contato no telefone: (61) 3441-8824 ou 3441-8814, solicitando a

este pregoeiro a abertura do chat.
Pregoeiro 19/07/2019

09:03:38
Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas
por e-mail. Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem

convocados.
Pregoeiro 19/07/2019

09:03:43
O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de

total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme item

5.2 do edital.
Pregoeiro 19/07/2019

09:05:29
ESCLARECEMOS QUE: De acordo com o item 6.8 o critério de julgamento será de MENOR

PREÇO TOTAL DO ITEM.
Pregoeiro 19/07/2019

09:05:44
O preço total do item é referente ao total da anual da contratação, para 30.000
segurados. O cadastro da proposta no sistema COMPRASNET deverá constar o

quantitativo de 12 meses, o preço unitário será mensal e o preço total será ANUALl.
Pregoeiro 19/07/2019

09:05:53
Na proposta de preços escrita que deverá ser enviada pela licitante classificada em

primeiro lugar após a etapa de lance deverá ser elaborada conforme modelo constante do
Anexo I ao Termo de Referência

Pregoeiro 19/07/2019
09:21:37

Há uma proposta de preços que pode ter sido cadastrada com o preço mensal,
contrariando nossos esclarecimentos e o item 6.8 do edital. Apesar disto não será

desclassificada. Ao final da etapa de lances convocaremos a empresa para esclarecer seu
preço

Pregoeiro 19/07/2019
09:34:02

FOI PRESTADO O SEGUINTE ESCLARECIMENTO: De acordo com o item 6.8 o critério de
julgamento será de MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM.

Pregoeiro 19/07/2019
09:34:32

O preço total do item é referente ao total da anual da contratação, para 30.000
segurados. O cadastro da proposta no sistema COMPRASNET deverá constar o

quantitativo de 12 meses, o preço unitário será mensal e o preço total será ANUAL
Pregoeiro 19/07/2019

09:34:42
Na proposta de preços escrita que deverá ser enviada pela licitante classificada em

primeiro lugar após a etapa de lance deverá ser elaborada conforme modelo constante do
Anexo I ao Termo de Referência

Pregoeiro 19/07/2019
09:35:04

As empresas devem ofertar lances menores que o seu último lance ofertado!

Pregoeiro 19/07/2019
09:36:06

De acordo com o item 6.7.1. A empresa licitante somente poderá oferecer lance inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema

Sistema 19/07/2019
09:46:26

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:47 de 19/07/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 19/07/2019
09:49:56

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 19/07/2019

09:50:33
Senhores, permaneçam conectados e atentos às mensagens no chat.

Pregoeiro 19/07/2019
09:53:12

Para ICONE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Senhores, seu preço anual ofertado para
30.000 segurados é exequível

24.583.483/0001-
62

19/07/2019
09:54:13

Bom dia Pregoeiro. Houve um equívoco e foi registrado o preço mensal.

Pregoeiro 19/07/2019
09:56:04

Para ICONE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Muito obrigado!

24.583.483/0001-
62

19/07/2019
09:57:26

Desculpe o incomodo. Pode dar prosseguimento e chamar o melhor colocado no preço
anual.

Pregoeiro 19/07/2019
09:57:28

Para MBM SEGURADORA SA - Senhores, seu preço anual ofertado para 30.000 segurados
é exequível?

87.883.807/0001-
06

19/07/2019
09:58:38

Bom dia, Sr. Pregoeiro! Sim, o valor é exequível.

Pregoeiro 19/07/2019 Para MBM SEGURADORA SA - De acordo com o item 7.1 do edital, solicito o envio da
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10:01:53 proposta de preços assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário
ajustado para R$ 3,88 e anual de R$ 1.396.800,00; e dos documentos de habilitação

conforme já orientado neste chat.
Sistema 19/07/2019

10:01:59
Senhor fornecedor MBM SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 87.883.807/0001-06, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
87.883.807/0001-

06
19/07/2019
10:05:15

Providenciaremos. Apenas para confirmar, nosso prazo é de 2 horas, correto?

Pregoeiro 19/07/2019
11:27:01

Para MBM SEGURADORA SA - Sim, senhores licitantes. O prazo é de duas horas para
enviarem os documentos exclusivamente através do anexo do sistema

Sistema 19/07/2019
11:38:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MBM SEGURADORA SA, CNPJ/CPF: 87.883.807/0001-06,
enviou o anexo para o ítem 1.

87.883.807/0001-
06

19/07/2019
11:39:21

Prezados, Pregoeiro. Encaminhamos a documentação e ficamos a disposição.

Pregoeiro 19/07/2019
11:44:07

Para MBM SEGURADORA SA - Todos os documentos foram enviados?

87.883.807/0001-
06

19/07/2019
11:49:14

Acreditamos que sim, mas seria possível nos conceder um prazo maior para que
possamos revisar novamente?

Pregoeiro 19/07/2019
11:55:07

Para MBM SEGURADORA SA - Senhores, o prazo terminará às 12 horas é suficiente para
a revisão.

87.883.807/0001-
06

19/07/2019
11:59:50

Está tudo ok.

Pregoeiro 19/07/2019
12:00:44

Senhores, vamos suspender a sessão para analisar os documentos enviados pela MBM
Seguradora S/A e retornaremos às 16 horas.

Pregoeiro 19/07/2019
12:00:51

A sessão está suspensa

Pregoeiro 19/07/2019
15:59:54

Boa tarde!

Pregoeiro 19/07/2019
16:00:01

A sessão está reaberta!

Pregoeiro 19/07/2019
16:00:32

A empresa MBM Seguradora S/A apresentou a Proposta de Preços e a documentação de
habilitação de acordo com o edital, estando, portanto, a proposta CLASSIFICADA e a

empresa HABILITADA no certame.
Pregoeiro 19/07/2019

16:01:00
Sendo assim, declaro-a provisoriamente vencedora do certame com o preço total de R$

1.396.800,00
Pregoeiro 19/07/2019

16:01:40
Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE,
informando contra qual decisão do Pregoeiro está insurgindo, alertando que o juízo de

admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda,
conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU

Pregoeiro 19/07/2019
16:02:14

Somente serão aceitas as intenções que apresentarem motivação legal, embasada nas
decisões tomadas no decorrer desta sessão pública

Sistema 19/07/2019
16:04:39

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 19/07/2019
16:04:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/07/2019 às
16:35:00.

Pregoeiro 19/07/2019
16:39:01

Há intenção de recurso, portanto as interessadas deverão observar os prazos registrados
na Ata para a apresentação dos recursos e da intenção de recurso.

Pregoeiro 19/07/2019
16:39:34

Peço à MBM Seguradora S/A que NÃO envie documentos originais!

Pregoeiro 19/07/2019
16:39:42

A sessão está encerrada!

Pregoeiro 19/07/2019
16:39:48

Boa tarde!!!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 19/07/2019
16:04:39 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

19/07/2019
16:04:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/07/2019 às 16:35:00.

Data limite para registro de recurso: 24/07/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 29/07/2019.
Data limite para registro de decisão: 12/08/2019.

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 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:40 horas do dia 19 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada
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pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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