
Pregão/Concorrência Eletrônica
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00554/2023

Às 13:30 horas do dia 06 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio,  designados  pelo  instrumento  legal  Portaria  PRESI  57/2022 de 30/01/2023,  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 5542023,  para  realizar  os  procedimentos  relativos  ao Pregão Nº 00554/2023.  Modo de disputa:  Aberto.
Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  gerenciamento  de  abastecimento  de
combustíveis para a frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina – TRT12, através de sistema
informatizado,  englobando  administração,  controle  e  abastecimento,  por  meio  de  rede  credenciada  com  etiqueta  de
tecnologia  RFID ou  NFC (Identificação  por  Radiofrequência)..  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:  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  gerenciamento  de
abastecimento de combustíveis para a frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina – TRT12,
através de sistema informatizado, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de rede credenciada
com etiqueta de tecnologia RFID ou NFC (Identificação por Radiofrequência).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 93.484,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 92.081,9400 .

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
ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

06.974.705/0001-96 INSTITUTO OMNIS
DE PESQUISA
DESENVOLVIMENTO
E ENSINO

Não Não 1 R$ 93.484,2000 R$ 93.484,2000 17/02/2023
11:04:01

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Sistema  informatizado,  englobando  administração,  controle  e
abastecimento,  por  meio  de  rede  credenciada  com  etiqueta  de  tecnologia  RFID  ou  NFC  (Identificação  por
Radiofrequência).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA
E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS
LTDA

Não Não 1 R$ 93.484,2000 R$ 93.484,2000 24/02/2023
16:26:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de empresa especializada na prestação  de serviços  de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa
Catarina – TRT12, através de sistema informatizado, englobando administração, controle e abastecimento, por meio de
rede credenciada com etiqueta de tecnologia RFID ou NFC (Identificação por Radiofrequência).
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 93.484,2000 06.974.705/0001-96 06/03/2023 13:30:02:567

R$ 93.484,2000 25.165.749/0001-10 06/03/2023 13:30:02:567

R$ 93.390,7200 25.165.749/0001-10 06/03/2023 13:41:21:313

R$ 92.549,3600 25.165.749/0001-10 06/03/2023 13:44:44:010

R$ 92.081,9400 25.165.749/0001-10 06/03/2023 13:48:52:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

06/03/2023
13:32:27

Item com análise de propostas finalizada.

Abertura
06/03/2023
13:41:02

Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

06/03/2023
13:51:03

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta
06/03/2023
13:51:25

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para possibilitar envio de
novos lances..

Encerramento etapa
aberta

06/03/2023
14:01:26

Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento
06/03/2023
14:01:26

Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/03/2023
14:06:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

06/03/2023
15:41:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Em análise
06/03/2023
16:01:43

Item Em Análise. Motivo: Para manifestação da área técnica.

Desfeito situação em
análise

15/03/2023
13:38:59

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Após manifestação da área técnica,
para declaração de vencedor

Aceite de proposta
15/03/2023
13:39:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$
92.081,9400.

Habilitação de fornecedor
15/03/2023
13:40:37

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo
melhor lance de R$ 92.081,9400.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 06/03/2023
13:30:03

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1

minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 06/03/2023
13:31:38

Senhores licitantes, boa tarde! Foi dado início à sessão deste pregão. Inicialmente
procederemos à análise preliminar e classificação das propostas cadastradas no sistema.
Solicito que permaneçam conectados para poderem acompanhar as mensagens e o início

da etapa de lances.

Pregoeiro 06/03/2023
13:32:53

Finalizamos a classificação das propostas para a etapa de lances e aguardaremos o seu
início, que se dará de maneira automática no sistema a partir das 13h41min.

Pregoeiro 06/03/2023
13:33:15

Informamos que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência
de fatos supervenientes devidamente justificados. Caso não mantenham suas propostas
ou deixem de entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas,

estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.

Pregoeiro 06/03/2023
13:33:48

Ressalto que a letra "a" das Observações do Objeto prevê que: "Em caso de divergências
entre as especificações do objeto constantes do Edital e as constantes do sistema do

Comprasnet, prevalecerão as do Edital."

Pregoeiro 06/03/2023
13:34:05

Isso porque as descrições dos itens disponíveis no sistema do Comprasnet são limitadas,
e o procedimento para solicitar criação de itens específicos pode levar meses. Assim,
precisamos escolher itens disponíveis no catálogo de materiais e serviços que mais se

aproximem do que estamos pedindo no objeto do edital.

Sistema 06/03/2023
13:40:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 06/03/2023
13:40:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro 06/03/2023
13:40:34

Lembramos que o modo de disputa é o “aberto”, em que a duração inicial da etapa de
lances é de 10 minutos, com prorrogações automáticas após este período caso haja novo
lance num intervalo de 2 minutos. Sugiro que não deixem para melhorar suas propostas

apenas nos períodos de prorrogação, para evitar que eventuais problemas junto ao
sistema impeçam o licitante de oferecer seu melhor preço e vencer a disputa.

Sistema 06/03/2023
13:41:02

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

Sistema 06/03/2023
13:41:02

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.



Pregoeiro 06/03/2023
13:42:47

Iniciamos neste momento a etapa de lances. Por gentileza, solicito que enviem seus
lances, alertando quanto à necessidade de exequibilidade das propostas. Os lances
deverão ser ofertados pelo valor total estimado, conforme previsto no item 7.17 e

subitem do edital.

Pregoeiro 06/03/2023
13:43:07

Caso a proposta de menor valor não seja aceita ou o licitante desatenda às exigências
habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para

apresentarem proposta e documentos que atendam ao edital.

Pregoeiro 06/03/2023
13:45:15

Reiteramos o pedido de envio de lances.

Pregoeiro 06/03/2023
13:49:42

Em que pese os valores se encontrem próximos ao estimado, lembro que a Administração
Pública tem o poder de revogar a licitação caso julgue que os preços ofertados não se

mostram convenientes.

Pregoeiro 06/03/2023
13:50:24

Em tempo: [...] se MOSTREM convenientes.

Sistema 06/03/2023
13:51:03

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 06/03/2023
13:51:25

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Para possibilitar envio de novos
lances.. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/03/2023
13:52:46

Reabrimos a etapa de lances para que os licitantes tenham oportunidade de enviar novos
lances, caso possível e de interesse.

Sistema 06/03/2023
14:01:26

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/03/2023
14:01:37

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/03/2023
14:02:22

A etapa de lances está encerrada. Procederemos agora à etapa de julgamento, com a
verificação de eventuais restrições à participação do licitante arrematante, conforme

edital, e em seguida faremos a análise preliminar da documentação enviada.

Pregoeiro 06/03/2023
14:02:47

Pedimos que permaneçam conectados, de forma que, posteriormente, possamos realizar
a convocação para o envio de proposta comercial ajustada aos valores finais da disputa e

negociação.

Pregoeiro 06/03/2023
14:06:22

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA - Convocamos o
arrematante para apresentar a proposta ajustada aos valores finais da disputa do objeto,

no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 10 do edital.

Sistema 06/03/2023
14:06:34

Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/03/2023
15:41:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS
LTDA, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/03/2023
16:00:31

Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminhá-lo à área técnica
para análise e manifestação quanto à sua aceitação. Os itens serão colocados na situação

"Em análise" e avisaremos aqui pelo chat sobre a evolução da avaliação, com a devida
antecedência. Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem

conhecimento dos atos.

Pregoeiro 06/03/2023
16:00:51

Peço apenas que todos acompanhem as mensagens deixadas aqui no chat com
regularidade, pois informaremos sobre os próximos passos, bem como efetuaremos as
diligências que eventualmente se façam necessárias. Desejo a todos uma ótima tarde!

Pregoeiro 14/03/2023
13:35:13

Saudações! Informamos que a área técnica já fez sua análise e se manifestou a respeito
da proposta. Assim, para que todos possam acompanhar os próximos atos do pregão,
vamos suspender a sessão e agendar sua reabertura para amanhã, dia 15/03/2023, a

partir das 13h35min. Agradeço a atenção! Tenham uma ótima tarde!

Pregoeiro 15/03/2023
13:37:01

Muito boa tarde! Retomamos a sessão na data e hora marcadas para dar andamento à
licitação, com o aceite da proposta e habilitação do vencedor, atos estes que constituem a

declaração de vencedor para os devidos fins.

Sistema 15/03/2023
13:40:37

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 15/03/2023
13:41:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2023 às
14:11:00.

Pregoeiro 15/03/2023
14:18:36

Encerrado o prazo do edital sem ocorrência de manifestação de intenção recursal,
encerraremos o pregão e efetuaremos a adjudicação e a publicação do resultado.

Agradeço a participação de todos e desejo-lhes uma excelente semana!

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/02/2023 16:47:31

Abertura da sessão
pública

06/03/2023 13:30:03 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/03/2023 13:40:01 Etapa de análise de propostas encerrada.



Julgamento de
propostas

06/03/2023 14:01:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

14/03/2023 13:35:50 Previsão de reabertura: 15/03/2023 13:35:00; Para declaração de vencedor

Reativação 15/03/2023 13:35:21

Abertura do prazo 15/03/2023 13:40:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

15/03/2023 13:41:08 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2023 às 14:11:00.

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 Nº 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:18 horas do dia 15 de março de 2023,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ARTUR PRANDIN CURY
Pregoeiro Oficial

ALEX WAGNER ZOLET
Equipe de Apoio

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

CLAUDIA MICHELE BATISTA
Equipe de Apoio

Voltar


