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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original
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Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00001/2020
Às 09:30 horas do dia 29 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria ad 456/2019 de 12/12/2019, 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 37602019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na assistência à saúde
por meio de Plano de Assistência à Saúde, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme
especificações contidas em Edital e anexos., tendo em vista Apesar da proposta de preço global da referida empresa
ser menor que o valor global estimado pelo Confea, observou-se que alguns valores unitários apresentados estão
acima dos valores de referência para a licitação. Portanto, para o correto deslinde do procedimento licitatório é
imperioso o retorno à fase de aceitação da proposta, considerando-se o que consta em edital: 9.11. Não serão
aceitas propostas com valores unitários e globais superiores aos estimados pelo Confea..
Item: 1
Descrição: Assistência Médica - Hospitalar / Domiciliar complementar deSaúde / Convênio
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na assistência à saúde por meio de Plano de
Assistência à Saúde, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, compreendendo serviços de
assistência médico-hospitalar e ambulatorial com obstetrícia, exames complementares e serviços auxiliares de
diagnóstico e terapia, inclusive cobertura para doenças e lesões pré-existentes, internações e as demais exigências
estabelecidas pela ANS, sem coparticipação, para os empregados do Confea e seus dependentes, com previsão de
inativos, em abrangência nacional
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.357.903,5200
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %
Aceito para: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pelo melhor lance de R$ 5.340.495,8800
e com valor negociado a R$ 5.302.779,8100 .
Histórico
Item: 1 - Assistência Médica - Hospitalar / Domiciliar complementar deSaúde / Convênio
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

27/05/2020
Volta de Fase
Volta de Fase para Julgamento
16:13:08
Abertura do
prazo de
29/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL NACIONAL UNIMED Convocação - 09:35:53 COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06.
Anexo
Encerramento
do prazo de
29/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL NACIONAL
Convocação - 09:38:08 UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06.
Anexo
Aceite

29/05/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
09:54:15 CENTRAL, CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06, pelo melhor lance de R$ 5.340.495,8800.

Negociação
de valor

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CENTRAL NACIONAL UNIMED 29/05/2020 COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06, pelo melhor lance de R$
10:09:23 5.340.495,8800 e com valor negociado a R$ 5.302.779,8100. Motivo: Correção de
valores das faixas etárias e negociação junto a Central Nacional Unimed

Habilitado

29/05/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL NACIONAL UNIMED 10:13:49 COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06

Registro
Intenção de

29/05/2020 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AMIL ASSISTENCIA MEDICA
10:30:21 INTERNACIONAL S.A. CNPJ/CPF: 29309127000179. Motivo: Prezado Pregoeiro.
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Recurso

Intenção de
Recurso
Aceita

Registramos nossa intenção de recurso motivadamente e tempestivamente, por de
descumprimento do prazo estipulado no item 8.1.2. no qual aduz que o "Pregoeiro s
Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
S.A., CNPJ/CPF: 29309127000179. Motivo: Srs o prazo fora atendido em menos de
5minutos entre o solicitado e o enviado. Salientamos quanto a objetividade de
29/05/2020
abordagem apenas das intenções aqui registradas, visando garantir a isonomia,
11:06:46
publicidade e transparência do certame a todos os participantes. Bem como o
conhecimento do que se está sendo registrado pelo recorrente, em observância itens
12.1, 12.3.1 e 12.3.2 e 12.4 quanto as RAZOES do recurso a ser apresentado.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

29/05/2020 10:30

29/05/2020 11:06

Aceito

29.309.127/0001-79

Motivo Intenção:Prezado Pregoeiro. Registramos nossa intenção de recurso motivadamente e
tempestivamente, por de descumprimento do prazo estipulado no item 8.1.2. no qual aduz que
o "Pregoeiro solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance", além de ainda persistir erro no documento apresentado
hoje 29/05, sem prejuizo a outros itens que serão avaliados dentro do prazo recursal.
Motivo Aceite ou Recusa:Srs o prazo fora atendido em menos de 5minutos entre o solicitado
e o enviado. Salientamos quanto a objetividade de abordagem apenas das intenções aqui
registradas, visando garantir a isonomia, publicidade e transparência do certame a todos os
participantes. Bem como o conhecimento do que se está sendo registrado pelo recorrente, em
observância itens 12.1, 12.3.1 e 12.3.2 e 12.4 quanto as RAZOES do recurso a ser
apresentado.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

27/05/2020
16:13:08

Este pregão foi reagendado para 29/05/2020 09:30.

Sistema

27/05/2020
16:13:08

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

Pregoeiro

29/05/2020
09:17:24

Bom dia Srs.

Pregoeiro

29/05/2020
09:32:12

Informo a todos que após a homologação do pregão fora verificado algumas
inconsistências na proposta final, e considerando o art.53 da Lei 9.784/1999,
bem como os itens 9.11, 9.13.1, 9.14 do edital, e visando a lisura e
transparência do pregão eletrônico, estamos retornando a fase do pregão para
a devida correção

Pregoeiro

29/05/2020
09:35:20

Para CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Prezados solicito
que nos seja enviado a proposta ajusta ao preço ofertado, obedecendo
criteriosamente aos itens 9.11, 9.13.1, 9.14 do edital. irei efetuar a convocação
do anexo quando então será dado o prazo estabelecido em edital e Decreto
10.024/2019, o qual será criteriosamente obedecido.

Sistema

29/05/2020
09:35:53

Senhor fornecedor CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

29/05/2020
09:38:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

29/05/2020
09:57:51

Para CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Prezados por
favor confirmar o valor global total final é de R$ 5.302.779,81? considerando o
equivoco do envio da proposta inicial, podemos negociar e e fechar esse valor
em R$ 5.300.000,00???

02.812.468/000106

29/05/2020
10:00:10

Sr. Pregoeiro, esse preço ajustado já fica no nosso limite. Não sendo possível a
redução.

Pregoeiro

29/05/2020
10:01:34

Para CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - ok

Pregoeiro

29/05/2020
10:02:13

Srs aguardem um momento enquanto fazemos a conferência da proposta

Sistema

29/05/2020
10:13:49

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

29/05/2020
10:14:13

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/05/2020
às 10:43:00.

Pregoeiro

29/05/2020
11:12:15

Srs, solicito a colaboração quanto a objetividade e agilidade dos recursos a
serem apresentados, especificamente referente aos itens elencados nas
intenções de recurso.

Pregoeiro

29/05/2020
12:01:00

Para CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Unimed esta on
line

02.812.468/0001-

29/05/2020

Sim,
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06

12:13:44

Eventos do Pregão
Evento

Volta de Fase

Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

Apesar da proposta de preço global da referida empresa ser menor que o valor global
estimado pelo Confea, observou-se que alguns valores unitários apresentados estão
acima dos valores de referência para a licitação. Portanto, para o correto deslinde do
27/05/2020
procedimento licitatório é imperioso o retorno à fase de aceitação da proposta,
16:13:08
considerando-se o que consta em edital: 9.11. Não serão aceitas propostas com
valores unitários e globais superiores aos estimados pelo Confea. . Reagendado para:
29/05/2020 09:30
29/05/2020
Abertura de prazo para intenção de recurso
10:13:49
29/05/2020
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/05/2020 às 10:43:00.
10:14:13

Data limite para registro de recurso: 03/06/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/06/2020.
Data limite para registro de decisão: 15/06/2020.
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
12:16 horas do dia 29 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RIVANILDO LIMA MOURA
Pregoeiro Oficial
ERICA TENILLE BRITO RODRIGUES
Equipe de Apoio
JOAO PAULO DOS SANTOS MOUTA CIPRIANO GUI
Equipe de Apoio
TAYSSA GOMES DE ABREU RONDON
Equipe de Apoio
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