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Pregão Eletrônico

389205.42020 .4422 .4679 .80868432

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2020

Às 10:00 horas do dia 04 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2020 de 20/01/2020, 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 081/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com fornecimento de cartões magnéticos para
aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados, com acesso ao sistema integrado para
monitoramento das transações em tempo real via WEB.. 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: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 38.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 40.845,0000 e
com valor negociado a R$ 38.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

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
05.340.639/0001-30 PRIME

CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 3 R$ 14.004,0000 R$ 42.012,0000 30/04/2020
16:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de administração de abastecimento da frota de veículos oficiais, com
fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis (gasolina/etanol) em postos credenciados,
com acesso ao sistema integrado para monitoramento das transações em tempo real via WEB.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 42.012,0000 05.340.639/0001-30 04/05/2020 10:00:11:497
R$ 40.845,0000 05.340.639/0001-30 04/05/2020 10:09:34:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/05/2020
10:07:55 Item Aberto.

Encerrada
Disputa
Aberta

04/05/2020
10:21:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 04/05/2020
10:21:44 Item encerrado.

Abertura do
prazo de

04/05/2020
10:22:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30.
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Convocação -
Anexo

Aceite 04/05/2020
10:49:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30, pelo melhor lance de R$ 40.845,0000 e com valor
negociado a R$ 38.900,0000. Motivo: O valor proposto na fase de lances está acima do valor
estimado, porém houve a negociação e a licitante vencedora propôs que irá atualizar para o valor
estimado.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

04/05/2020
10:53:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30.

Habilitado 04/05/2020
11:30:26

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30, pelo melhor lance de R$ 40.845,0000 e
com valor negociado a R$ 38.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/05/2020
10:00:31

Bom dia senhores (as) licitantes!

Pregoeiro 04/05/2020
10:00:43

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte,
agradece a presença de todos em nosso certame.

Pregoeiro 04/05/2020
10:01:00

Dando início aos trabalhos, vos apresento as seguintes considerações:

Pregoeiro 04/05/2020
10:01:45

a) Todos os licitantes estão cientes e concordam com as condições elencadas no edital
e anexos;

Pregoeiro 04/05/2020
10:01:55

b) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, assim
como o enquadramento como ME ou EPP, sujeitará às licitantes as sanções previstas

no edital;
Pregoeiro 04/05/2020

10:02:07
c) Caso haja a constatação de identificação da licitante na proposta cadastrada no
sistema, tal conduta resultará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das

sanções previstas no edital;
Pregoeiro 04/05/2020

10:02:17
d) A nossa comunicação ocorrerá, quando necessário, através de troca de mensagens,

em campo próprio do sistema;
Pregoeiro 04/05/2020

10:02:25
e) Durante a fase de lances, solicito que todos estejam atentos ao confirmarem o

envio de suas propostas, portanto evitando erros que poderão resultar em propostas
inexequíveis;

Pregoeiro 04/05/2020
10:02:34

f) Caso ocorra desclassificação da proposta, este ato será devidamente motivado, em
conformidade com as regras previstas no edital e anexos;

Pregoeiro 04/05/2020
10:02:46

g) Sendo assim, desejo boa sorte a todos e um bom trabalho.

Pregoeiro 04/05/2020
10:03:24

Senhores (as) licitantes, irei analisar as propostas cadastradas no sistema. Peço que
aguardem.

Pregoeiro 04/05/2020
10:06:44

Senhores (as) licitantes, após a análise das propostas cadastradas, não houve
constatação de irregularidades. Sendo assim, passaremos para a fase de aberturas dos

lances e disputas.
Pregoeiro 04/05/2020

10:07:55
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 04/05/2020
10:21:44

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 04/05/2020
10:21:44

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/05/2020
10:21:45

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 04/05/2020

10:22:38
Senhor fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/05/2020
10:30:00

Senhores (as) licitantes, o item está encerrado. Iniciaremos a fase de julgamento das
propostas. Peço-lhes que acompanhem através da consulta “Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade”.
Pregoeiro 04/05/2020

10:30:18
Senhores (as) licitantes, conforme consta no sistema, a empresa já apresentou sua

proposta e a documentação.
Pregoeiro 04/05/2020

10:34:43
Senhores (as) licitantes, informo-lhes que iremos fazer a análise da proposta, solicito

que aguardem.
Pregoeiro 04/05/2020

10:36:03
Para PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A proposta ofertado
ficou acima do valor estimado para este Pregão, neste caso poderemos negociar este

valor?
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05.340.639/0001-
30

04/05/2020
10:38:01

Bom dia, sr pregoeiro. Podemos.

05.340.639/0001-
30

04/05/2020
10:40:21

Conseguimos atualizar a proposta ao valor estimado da contratação.

Pregoeiro 04/05/2020
10:41:49

Para PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Tudo bem, irei
solicitar o envio da proposta atualizada.

05.340.639/0001-
30

04/05/2020
10:44:17

OK. Ficamos no aguardo.

Sistema 04/05/2020
10:53:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/05/2020
11:14:45

Para PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Estamos analisando a
documentação habilitatória. Peço que aguardem.

Pregoeiro 04/05/2020
11:29:17

Após análise da documentação apresentada pela empresa e as disponíveis no SICAF,
vos informo que a proposta será aceita e habilitada.

Sistema 04/05/2020
11:30:26

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 04/05/2020
11:31:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/05/2020 às
11:52:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/05/2020
11:30:26 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

04/05/2020
11:31:32

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/05/2020 às
11:52:00.

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 11:59 horas do dia 04 de maio
de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
DIEGO PAIVA DE OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

LEONARDO GUITTON TORRES
Equipe de Apoio

Voltar   
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