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Relatório de Cotação: 0008116-22.2022.6.02.8000 - Combustível

Pesquisa realizada entre 12/09/2022 15:33:07 e 12/09/2022 16:25:32Pesquisa realizada entre 12/09/2022 15:33:07 e 12/09/2022 16:25:32

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: Gestão de Abastecimento de Veículos
Descrição: Descrição: Gestão de Abastecimento de Veículos

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 1 R$ 11.641.677,23 (un) - R$ 11.641.677,23 R$ 11.641.677,23

Valor Global:Valor Global:   R$ 11.641.677,23R$ 11.641.677,23
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Item 1: Gestão de Abastecimento de Veículos

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.966.835,63R$ 1.966.835,63

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

implantação e operação de sistema informatizado e integrado para

gerenciamento do abastecimento de combustíveis (álcool, gasolina, arla 32 e

diesel) e de manutenções preventivas e corretivas, por meio de rede de

estabelecimentos credenciados em todo o território nacional, para os veículos e

equipamentos pertencentes à frota do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PIAUÍ – IFPI..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Serviços de gestão de

abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel e arla 32), executadas

por meio de redes de estabelecimentos credenciados, com a utilização de cartão

magnético e/ou outro tipo de tecnologia, integrados à sistema informatizado de

gerenciamento.

CatSer:CatSer: 2537225372 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS

Data:Data: 01/09/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:482022 / UASG:158146

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/09/2022 15:25

Homologação:Homologação: 05/09/2022 11:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 16/03/2022 à 12/09/2022; Palavra Chave: Gestão de Abastecimento de Veículos; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 1.966.835,63

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviços de gestão de abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel e arla 32), executadas por meio de redes de estabelecimentos cred
enciados, com a utilização de cartão magnético e/ou outro tipo de tecnologia, integrados à sistema informatizado de gerenciamento.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 276.422,40R$ 276.422,40

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Objeto:Objeto: Prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis, com a

utilização de cartões magnéticos, para abastecimento dos ônibus a serem

cedidos pela Fetranspor e seus sindicatos..

Data:Data: 04/08/2022 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:542022 / UASG:70017

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/08/2022 17:02

Homologação:Homologação: 25/08/2022 19:23

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 16/03/2022 à 12/09/2022; Palavra Chave: Gestão de Abastecimento de Veículos; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 11.641.677,23 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 11.641.677,23 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 11.641.677,23

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Gestão de Abastecimento de Veículos

Relatório gerado no dia 12/09/2022 18:46:16 (IP: 186.225.55.18)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJCPC70ZOobn%2bYj5IMCMnSnJlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJCPC70ZOobn%252bYj5IMCMnSnJlJ8rz9uHU
Y0%253d 2 / 5

Relatório BP (1148909)         SEI 0004700-46.2022.6.02.8000 / pg. 2

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=158146&uasg=158146&numprp=482022&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70017&uasg=70017&numprp=542022&Seq=1


Descrição:Descrição: Controle de abastecimento de veículosControle de abastecimento de veículos - Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de gestão de abastecimento de

combustíveis, com a utilização de cartões magnéticos, para abastecimento dos

ônibus a serem cedidos pela Fetranspor e seus sindicatos, que serão utilizados

no transporte de urnas eletrônicas e equipes de servidores/colaboradores, nos

finais de semana de eleição, que ocorrerão nos dias 30/09, 01/10, 02/10 e, caso

haja segundo turno, nos dias 28/10, 29/10 e 30/10/2022.DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESTÃO CONTIDAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 276.422,40

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões magn
éticos, para abastecimento dos ônibus a serem cedidos pela Fetranspor e seus sindicatos, que serão utilizados no transporte de urnas eletrônicas e equipes de 
servidores/colaboradores, nos finais de semana de eleição, que ocorrerão nos dias 30/09, 01/10, 02/10 e, caso haja segundo turno, nos dias 28/10, 29/10 e 30/
10/2022. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 32.681.773,66R$ 32.681.773,66

Órgão:Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Objeto:Objeto: Serviços de gestão de frota de veículos, por meio de disponibilização e operação

de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, com fornec cartão eletr

dotado de microchip, que possibilite o gerenc de despesas de manutenção

automotiva em geral, controle do fornecimento de peças, acessórios e insumos,

produtos e serviços mecânicos de toda ordem, bem como o gerenc de despesas

referentes ao fornec de combustíveis da frota do PJERJ, conforme Termo de

Referência (anexo I).

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Prestação de serviços de gestão de

frota de veículos, por meio de disponibilização e operação de sistema

informatizado e integrado de gestão de frota, com fornecimento de cartão

eletrônico dotado de microchip, que possibilite o gerenciamento de despesas de

manutenção automotiva em geral, controle do fornecimento de peças, acessórios

e insumos, produtos e serviços mecânicos de toda ordem (borracharia, elétricos,

lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento e

lubrificação, dentre outros), bem como o gerenciamento de despesas referentes

ao fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos do

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), por meio de rede de

estabelecimentos especializados e credenciados, localizados no Estado do Rio

de Janeiro, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)

CatSer:CatSer: 2537225372 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS

Data:Data: 01/04/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:702021 / UASG:30100

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/05/2022 15:29

Homologação:Homologação: 31/05/2022 17:55

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 16/03/2022 à 12/09/2022; Palavra Chave: Gestão de Abastecimento de Veículos; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 32.681.773,66

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, por meio de disponibilização e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de fr
ota, com fornecimento de cartão eletrônico dotado de microchip, que possibilite o gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, controle d
o fornecimento de peças, acessórios e insumos, produtos e serviços mecânicos de toda ordem (borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofage
m, alinhamento, balanceamento e lubrificação, dentre outros), bem como o gerenciamento de despesas referentes ao fornecimento de combustíveis para abast
ecimento da frota de veículos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), por meio de rede de estabelecimentos especializados e credenciados, lo
calizados no Estado do Rio de Janeiro, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I)                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Gestão de Abastecimento de VeículosItem 1 - Gestão de Abastecimento de Veículos

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/04/2022 e 01/09/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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PROPOSTA DE PREÇO

AO O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 655071/2021)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de frota de veículos, por meio de
disponibilização e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, que possibilite o gerenciamento de despesas
de manutenção automotiva em geral, controle do fornecimento de peças, acessórios e insumos, produtos e serviços mecânicos de
toda ordem (borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento e lubrificação, dentre
outros), bem como o gerenciamento de despesas referentes ao fornecimento de combustíveis, mediante o fornecimento e utilização
de cartão eletrônico dotado de microchip ou tarja magnética para abastecimento da frota de veículos do Poder Judiciário do Estado
do Rio de Janeiro (PJERJ), por meio de rede de estabelecimentos especializados e credenciados, localizados no Estado do Rio de
Janeiro.

1. DADOS DO LICITANTE

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 - Conta Corrente: 86151-0

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. TAISA MARSOLA SPADUZANO, brasileira, casada, portador do RG: 33.687.973-
8 e CPF: 303.953.118-29, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335.
Fone/ fax: (19) 3518-7021. Portador do CPF nº: 303.953.118-29 e RG nº: 33.687.973 SSP-SP.

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro
de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30, representada neste
ato por seu representante legal, o Sr.WILLIAM CÉSAR CAVALARI, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 32.904.257-9, inscrito
no CPF sob o nº 219.779.818-95, interessada na prestação do objeto do presente ato, vem apresentar sua proposta de preço, para
o fornecimento/prestação do(s) serviço(s) do item abaixo relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº
070/2021, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, conforme abaixo:

2. PROPOSTA DE PREÇO

VALOR PARA O CONTRATO (PRAZO: 24 MESES): R$ 34.420.964,40 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA: -1,3842% (um inteiro e três mil, oitocentos e quarenta e dois décimos de milésimos por
cento negativo/desconto)

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL
(24 MESES)

1 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (serviços, peças e acessórios) R$ 270.454,08 R$ 6.490.897,92
2 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (gasolina e diesel) R$ 1.123.252,77 R$ 26.958.066,48
3 LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 40.500,00 R$ 972.000,00

R$ 1.434.206,85
R$ 34.420.964,40
-1,3842%

R$ 33.944.509,41

92,35%
2,00%
2,00%
3,00%
0,65%
0,00%

VALOR MENSAL
VALOR PARA O CONTRATO (PRAZO: 24 MESES)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ALÍQUOTAS DE DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS (JÁ INCLUÍDOS NO PREÇO OFERTADO)

VALOR PROPOSTO PARA O CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (PRAZO: 24 MESES)

CPRB

DESPESAS INDIRETAS
LUCRO
ISS
COFINS
PIS
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VALOR PROPOSTO PARA O CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (PRAZO: 24 MESES): R$
33.944.509,41 (trinta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e quarenta e um centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

MARCA/FABRICANTE: Prime.

Com a proposta de preços atualizada a licitante deverá apresentar planilha de composição analítica para execução dos serviços,
conforme planilha orientadora que compõe o anexo K (Da Composição dos Custos) do termo de referência (anexo I), demonstrando
os valores unitários que representem os custos que influenciem de forma direta ou indireta na contratação, com os respectivos
valores que retratem o preço final.

DECLARAMOS que:

 Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e
que atendemos todas as condições do Edital e no Termo de Referência, bem como, as especificações técnicas e os serviços a
serem executados, conforme cláusulas do referido edital e seus anexos.

 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

 Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial
participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.

 Estamos em dia com todas as obrigações trabalhistas, para fins de atendimento à Lei estadual nº 3.050/98.

 Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana
 0800 745 8877

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação
previsto no art. 64, § 3º, da lei federal nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba-SP, 01 de abril de 2022.

______________________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ Nº 05.340.639/0001-30
WILLIAM CÉSAR CAVALARI - PROCURADOR
RG: 32.904.257-9 SSP-SP / CPF: 219.779.818-95
Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br
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ANEXO II

PROPOSTA

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO/RJ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 54/2022
PROCESSO Nº: 2022.0.000025426-7

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de

cartões magnéticos, para abastecimento dos ônibus a serem cedidos pela Fetranspor e seus sindicatos, que serão utilizados no transporte de

urnas eletrônicas e equipes de servidores/colaboradores, nos finais de semana de eleição, que ocorrerão nos dias 30/09, 01/10, 02/10 e, caso

haja segundo turno, nos dias 28/10, 29/10 e 30/10/2022.

01 - DADOS DO LICITANTE

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 - Conta Corrente: 86151-0

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial –
Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. Portadora do CPF nº: 371.237.288-40 e RG nº: 48.537.010-4.

2. PROPOSTA DE PREÇO

Item Descrição
Valor Base

(A)

Taxa de
Administração

(B)

Valor da Taxa de
Administração
(C) = (A) x (B)

Valor Global
máximo

da Proposta
(A) + (C)

único

Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gestão de abastecimento
de combustíveis, com a utilização de cartões
magnéticos, da frota de ônibus da Fetranspor e
seus sindicatos, que estarão a serviço do TRE/RJ
nas eleições 2022.

R$ 288.000,00 -3,01% -R$ 8.668,80 R$ 279.331,20

VALOR ESTIMADO: R$ 288.000,00(duzentos e oitenta e oito mil reais);

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -3,01% (três virgula zero um por cento - DESCONTO);

VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 8.668,80 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos - DESCONTO);

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 279.331,20 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos);

MARCA/MODELO: Próprio;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura deste pregão;
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DECLARAMOS que no preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer
outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos;

DECLARAMOS que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e
que atendemos a todas as condições do Edital;

DECLARAMOS que disponibilizaremos as emissões e remissões dos cartões magnéticos, sem nenhum custo e que a rede de empresas
credenciadas nos termos, quantidades e prazos previstos no termo de referência o qual admitimos total submissão às regras nele contidas e
estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada;

DECLARAMOS, para fins de atendimento das Resoluções CNJ nº 07/2005 e nº 229/2016, que não constam no quadro societário desta empresa

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dosmagistrados ocupantes de cargos

de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

DECLARAMOS que estamos cientes que a vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os

magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações

iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização, bem como que a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou

servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco

potencial de contaminação do processo licitatório.

DECLARAMOS estar de acordo com as disposições do termo de referência, no qual se encontram todas as especificações necessárias a pronta

execução dos serviços cotados.

DECLARAMOS que possuímos uma rede de postos de serviço credenciados nos municípios elencados no item 3.6 do Termo de referência- Anexo

I do Edital, de forma a permitir um atendimento continuado para o veículo na referida região. Conforme lista anexa.

Pela presente declaração a empresa certifica, sob as penas da lei, que não incorre em nenhuma das vedações descritas nas Resoluções

CNJ nº 07/2005 e nº 229/2016.

Número da central de atendimento ao cliente, inclusive do horário de funcionamento:

• 0800 745 8877 (atendimento 24 horas / 7 dias na semana)

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santana de Parnaíba-SP, 04 de agosto de 2022.

_____________________________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
VITOR RAFAEL SALES LOURENÇO - PROCURADOR
RG: 34.223.524-2 SSP/SP / CPF: 229.573.848-25
Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL

AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – ESTADO DO PIAUÍ

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23172.000661/2021-00)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado
e integrado para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (Álcool, Gasolina, Arla 32 E Diesel) e de manutenções preventivas
e corretivas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados em todo o território nacional, para os veículos e equipamentos
pertencentes à frota do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PIAUÍ – IFPI, em todo território nacional,
e obrigatoriamente nas cidades de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana,
Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, Teresina, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença para abastecimento de
combustíveis, manutenção preventiva, preditiva e corretiva de veículos automotivos e máquinas agrícolas com o fornecimento de
combustíveis, peças e acessórios originais, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado ao do IFPI, via web
através de rede de estabelecimentos credenciados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
e no ETP (anexo ).

1. DADOS DO LICITANTE

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6 - Conta Corrente: 86151-0

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, portador do RG: 48.537.010-4 e
CPF: 371.237.288-40, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/
fax: (19) 3518-7021.

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro
de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30, representada neste
ato por seu representante legal, o Sr. WILLIAM CÉSAR CAVALARI, portador da Cédula de Identidade n.º 32.904.257-9, inscrito no
CPF sob o nº 219.779.818-95, interessada na prestação do objeto do presente ato, vem apresentar sua proposta de preço, para o
fornecimento/prestação do(s) serviço(s) do item abaixo relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº
48/2022, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, conforme abaixo:

2. PROPOSTA DE PREÇO

VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 3.073.019,68 (três milhões, setenta e três mil e dezenove reais e sessenta e oito centavos);

TAXA DE DESCONTO OFERTADA (ITEM 01): 4,37% (quatro virgula trinta e sete por cento);

TAXA DE DESCONTO OFERTADA (ITEM 02): 11,60% (onze virgula sessenta por cento);

VALOR ANUAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 2.866.094,26 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e noventa e
quatro reais e vinte e seis centavos);

Item Catser Descrição Unid Qtd
Valor anual
estimado R$

Desconto
ofertado %

Valor anual
estimado para
contratação R$

01 25372

Serviços de gestão de abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel
e arla 32), executadas por meio de redes de estabelecimentos credenciados,
com a utilização de cartão magnético e/ou outro tipo de tecnologia, integrados
à sistema informatizado de gerenciamento.

Serviço 01 2.068.393,76R$ 4,37% 1.978.004,95R$

02 25518

Serviços de gestão de manutenções preventivas e corretivas incluindo o
fornecimento de peças e acessórios, executadas por meio de redes de
estabelecimentos credenciados, com a utilização de cartão magnético e/ou
outro tipo de tecnologia, integrados à sistema informatizado de gerenciamento.

Serviço 01 1.004.625,92R$ 11,60% 888.089,31R$

3.073.019,68R$ 2.866.094,26R$VALOR TOTAL
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses.

MARCA/FABRICANTE: Prime.

DECLARAMOS que:

 Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e
que atendemos todas as condições do Edital e no Termo de Referência, bem como, as especificações técnicas e os serviços a
serem executados, conforme cláusulas do referido edital e seus anexos;

 Cumpre plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas as condições
contidas neste Edital e seus anexos;

 Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras,
bem como as recomendações e instruções do município, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pelo fornecimento do
material/serviços em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo município;

 No preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo
de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

 Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial
participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações;

 Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana
 0800 745 8877

Santana de Parnaíba-SP, 01 de setembro de 2022.

______________________________________________
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ Nº 05.340.639/0001-30
WILLIAM CÉSAR CAVALARI - PROCURADOR
RG: 32.904.257-9 SSP-SP / CPF: 219.779.818-95
Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br
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