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Pregão Eletrônico

590001.432019 .4295 .4336 .36802555

Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00043/2019

Às 10:00 horas do dia 07 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 114 de 14/05/2019, 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 6180.9142/2019-86, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2019. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste
CNMP, com assistência 24 horas e serviço de guincho, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), cobertura
a terceiros danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, franquia reduzida obrigatória,
franquia para vidros e retrovisores, conforme as especificações do Termo de Referência.. 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: Pagamento Coberturas Seguro Veículo
Descrição Complementar: Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste CNMP, com assistência
24 horas e serviço de guincho, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo), cobertura a terceiros danos
materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, franquia reduzida obrigatória, franquia para vidros
e retrovisores, conforme as especificações do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.265,3900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SEGUROS SURA S.A., pelo melhor lance de R$ 14.355,0000 .

Histórico
Item: 1 - Pagamento Coberturas Seguro Veículo

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
33.065.699/0001-27 SEGUROS

SURA S.A.
Não Não 1 R$ 16.265,3900 R$ 16.265,3900 06/01/2020

07:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste
CNMP, com assistência 24 horas e serviço de guincho, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo),
cobertura a terceiros danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, franquia reduzida
obrigatória, franquia para vidros e retrovisores, conforme as especificações do Termo de Referência.

61.198.164/0001-60 PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS

Não Não 1 R$ 16.265,3900 R$ 16.265,3900 06/01/2020
10:09:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste
CNMP, com assistência 24 horas e serviço de guincho, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo),
cobertura a terceiros danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, franquia reduzida
obrigatória, franquia para vidros e retrovisores, conforme as especificações do Termo de Referência.

61.074.175/0001-38 MAPFRE
SEGUROS
GERAIS S.A.

Não Não 1 R$ 16.265,3900 R$ 16.265,3900 06/01/2020
17:11:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste
CNMP, com assistência 24 horas e serviço de guincho, cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo),
cobertura a terceiros – danos materiais e danos pessoais, acidentes pessoais por passageiros, franquia
reduzida obrigatória, franquia para vidros e retrovisores conforme as especificações do Termo de Referência.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16.265,3900 33.065.699/0001-27 07/01/2020 10:00:09:203



08/01/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/3

R$ 16.265,3900 61.198.164/0001-60 07/01/2020 10:00:09:203
R$ 16.265,3900 61.074.175/0001-38 07/01/2020 10:00:09:203
R$ 16.102,0000 61.198.164/0001-60 07/01/2020 10:08:28:643
R$ 15.940,9800 33.065.699/0001-27 07/01/2020 10:08:56:750
R$ 15.781,5300 61.198.164/0001-60 07/01/2020 10:12:15:407
R$ 15.623,7100 33.065.699/0001-27 07/01/2020 10:13:12:210
R$ 15.467,4300 61.198.164/0001-60 07/01/2020 10:13:13:840
R$ 15.200,0000 33.065.699/0001-27 07/01/2020 10:13:51:747
R$ 15.047,9600 61.198.164/0001-60 07/01/2020 10:13:53:997
R$ 14.500,0000 61.074.175/0001-38 07/01/2020 10:15:25:087
R$ 14.355,0000 33.065.699/0001-27 07/01/2020 10:17:15:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 07/01/2020
10:04:14 Item Aberto.

Encerrado 07/01/2020
10:19:17 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

07/01/2020
10:33:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGUROS SURA S.A., CNPJ/CPF:
33.065.699/0001-27.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

07/01/2020
10:36:20

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGUROS SURA
S.A., CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-27.

Aceite 07/01/2020
12:36:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGUROS SURA S.A., CNPJ/CPF:
33.065.699/0001-27, pelo melhor lance de R$ 14.355,0000.

Habilitado 07/01/2020
12:36:15

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. -
CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 07/01/2020
10:00:12

Bom dia Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 43/2019 –
Contratação de seguro total para 19 (dezenove) veículos deste CNMP de acordo com
as especificações, obrigações e demais exigências expressas no Termo de Referência.

Pregoeiro 07/01/2020
10:00:23

Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do
edital (ver item 1.1.1 do edital).

Pregoeiro 07/01/2020
10:00:31

Alerto a todos para o tem 5.5 do edital que se refere a perda do negócio por
desconexão.

Pregoeiro 07/01/2020
10:00:39

Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.7 do edital).

Pregoeiro 07/01/2020
10:00:50

Esclareço que são de responsabilidade do licitante todas o cadastramento de
propostas e oferecimento de lances, ainda que acesso ao Comprasnet tenha sido

realizado por terceiros.
Pregoeiro 07/01/2020

10:03:19
Informo que as propostas serão analisadas e, em seguida, abriremos o item para

lances. Por favor aguardem.
Pregoeiro 07/01/2020

10:04:13
Encontra-se aberta a fase de lances.

Pregoeiro 07/01/2020
10:04:15

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

Sistema 07/01/2020
10:04:15

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o
envio de lances.

Pregoeiro 07/01/2020
10:04:29

Informo por oportuno, que conforme o art. 49, inciso V, do Decreto nº 10.024/2019,
o fornecedor que não mantiver sua proposta, inclusive lances, ou deixar de entregar

a documentação exigida, será sancionado com impedimento de licitar e contratar
com a União. Portanto peço que ofertem lances com responsabilidade.

Sistema 07/01/2020
10:19:17

O item 1 está encerrado.

Sistema 07/01/2020
10:19:17

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 07/01/2020

10:22:00
Srs. Licitantes, conforme item 8.17 do edital, procederemos à etapa de negociação

dos lances ofertados.
Pregoeiro 07/01/2020 Para SEGUROS SURA S.A. - Pergunto a Vossa Senhoria se existe a possibilidade de
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10:22:19 reduzir o valor do último lance. Solicito resposta em 5 minutos.
33.065.699/0001-

27
07/01/2020
10:25:01

Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não temos margem para mais descontos. Já
estamos no limite técnico e atuarial para atendimento do edital. Gentileza considerar

nossa última oferta.
Pregoeiro 07/01/2020

10:27:55
Para SEGUROS SURA S.A. - Ok

Pregoeiro 07/01/2020
10:29:13

Srs. Licitantes, passaremos à fase de aceitação das propostas. Para tanto será(ão)
convocado(s) o(s) fornecedor(es) vencedor(es) da etapa competitiva.

Pregoeiro 07/01/2020
10:32:09

Lembro que os licitantes remanescentes deverão permanecer conectados, pois
poderão ser convocados, seguindo-se a ordem de classificação no certame, em caso

de não aceitação ou desclassificação da proposta do(s) primeiro(s) colocado(s).
Pregoeiro 07/01/2020

10:32:34
Para SEGUROS SURA S.A. - Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo máximo de duas

horas, a contar da convocação do sistema, da proposta de preços atualizada em
relação ao último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do

sistema.
Sistema 07/01/2020

10:33:37
Senhor fornecedor SEGUROS SURA S.A., CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-27, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/01/2020

10:34:56
Informo que o sessão será retomada às 12h35, para comprovação do recebimento da
proposta ajustada, realização de diligências, se houver necessidade, apresentação do
resultado do julgamento da documentação, realização de habilitação, ou no caso de

inabilitação ou recusa da proposta, convocar licitante remanescente.
Sistema 07/01/2020

10:36:20
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGUROS SURA S.A., CNPJ/CPF: 33.065.699/0001-

27, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 07/01/2020

12:35:06
Informo que a proposta comercial da empresa SEGUROS SURA S.A foi recebida

dentro do prazo estipulado, esta regular com a documentação obrigatória perante o
SICAF, demais documentos de habilitação e como também as Declarações no

sistema. Assim, declaro a proposta da empresa Habilitada.
Sistema 07/01/2020

12:36:15
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 07/01/2020

12:36:33
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/01/2020 às

13:06:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 07/01/2020
12:36:15 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

07/01/2020
12:36:33

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/01/2020 às
13:06:00.

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 13:06 horas do dia 07
de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FABIANA BITTENCOURT GARCIA SOARES DE LIM 
Pregoeiro Oficial

CARLOS AUGUSTO DE FREITAS GISSONI
Equipe de Apoio

DANIEL YOSHIMITSU KUWAE
Equipe de Apoio
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