
rcomitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpicos 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

REF: COTAÇÃO PRÉVIA N.0 001/2022 - CBCP 

Às 09 horas do dia 09 de setembro de 2022, na Área de Contratações 
do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP, com sede na Estrada Velha 
de Maricá, 4830, Bairro Rio do Ouro - Niterói - RJ, em seu escritório de 
representação em Brasília, reuniram-se a Comissão de Contratação, designada 
através de Portaria nº O 19, de 16 de agosto de 2022, ao final relacionados para 
proceder ao julgamento das propostas e documentos relativos a Cotação Prévia 
de preços em epígrafe. 

O julgamento foi conduzido conforme disposições contidas no 
Regulamento de Compras e Contratações do CBCP ("RCC") e conforme dispôs 
o instrumento convocatório do presente certame da contratação, foram
recebidas através dos e-mails cbcp@clubesparalimpicos.orq.br e
compras@clubesparalimpicos.orq.br as cotações das operadoras de planos de
saúde por intermédio das corretoras abaixo:

1 - Em 26/08/2022, foi recebido uma declinação da participação da 
UNIMED SEGURADORA S.A. na Cotação Prévia, com a justificativa de que o o 
faturamento estimado está abaixo do filtro interno  da empresa.

2 - Em 29/08/2022, às 21 h05, a empresa LIFE SECURITY 
CORRETORA DE SEGUROS, solicitou esclarecimentos no que tange à Minuta 
Contratual. Os questionamentos foram encaminhados ao jurídico do 
CBCP onde foram esclarecidas todas as dúvidas, no entanto, até o prazo 
estipulado no edital, não foram apresentadas proposta comercial e 
documentação. 

3 - Em 29/08/2022, às 22h28, foi recebido da empresa BROKER DF 
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.608.610/0001-06, 
proposta comercial considerando 26 vidas e documentação exigida, 
informando que havia uma previsão de reajuste nos valores pela operadora a 
partir de O 1/09/2022. Desta forma, a empresa enviou as cotações com os 
valores reajustados em 02/09/2022, conforme discriminados abaixo: 
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4 - Em 05/09/2022, às 1 7h46, a empresa MARIA JOSE DOS SANTOS 

OLIVEIRA, inscrita sob o CNPJ 37.513.492/0001-29, enviou proposta 

comercial considerando 26 vidas e documentação exigida, com os valores 

abaixo: 

Plano Valor total mensal 

Sulamerica Especial 100 + Dental 78.123,97 

Unimed - Superior Apartamento + 38.479,00 

Dental 

Bradesco Top Nacional Apartamento R$ 31 .406,04 

+ Dental

5 - Em 05/09/2022, às 18h00, a empresa G-DOM CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 36.573.432/0001-39, 

proposta comercial considerando 26 vidas. No entanto, a documentação 

exigida não foi recebida junto com as cotações. Além disso, a proposta para o 

plano Sulamérica tinha validade apenas até o dia 05/09/2022, o que 

ultrapassava o período de publicação do certame. 

Plano Valor total mensal 

Sulamerica Nacional RJ Especial 100 R$ 28.670,4 1 (proposta vencida) 

R 1 Apartamento 

Bradesco Top Nacional Apartamento R$ 3 1 .3 91,46 (primeira parcela R$ 

Plano TNQQ + Dental 31.524,56) 

6 - Em 05/09/2022, às 20h56, a empresa RODRIGUES E MA 

TTOS CORRETORA DE SEGUROS enviou a documentação exigida, mas não 

enviou proposta comercial. 

Desta forma, após análise dos documentos enviados para os e-mails 

disponibilizados no Edital de Cotação Prévia e uma vez diligenciado para a 

verificação do teor dos documentos quanto ao atendimento aos Termos da 

Cotação Prévia, a Comissão de Contratação decide classificar as empresas 

abaixo citadas, considerando o Critério de MENOR PREÇO, apresentação de 

documentação exigida e em caso de empate fica classificado conforme a data 

de envio de proposta comercial. 

1 ° lugar - BROKER CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

2° lugar - MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 






