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Pregão Eletrônico
323028.192019 .5305 .4464 .777786478

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Agencia Nacional de Energia Elétrica
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00019/2019
Às 15:00 horas do dia 24 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 6.002 de 25/09/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
48500000942201900, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2019. Modo de disputa: Decreto
5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de auditoria de sistemas computacionais, inspeção
e acompanhamento presencial dos procedimentos licitatórios para contratação e descontratação de energia elétrica, de
eficiência energética, e outros procedimentos relacionados à comercialização de energia a serem promovidos direta ou
indiretamente pela ANEEL, incluindo o acompanhamento de seus processos, eventos preparatórios e sua efetiva
realização.. 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: Auditoria em Área de Administração
Descrição Complementar: Os trabalhos deverão ser realizados conforme Anexo I Termo de Referência e demais
especificações postas neste Edital em duas etapas, a saber: SERVIÇO ´A : Auditoria do Sistema - Avaliação do Sistema
Computacional (Sistema) a ser utilizado em cada um dos leilões, no qual serão implantados a sistemática e o
detalhamento da sistemática dos leilões. Deverão ser verificados a programação e os dados inseridos no Sistema estão
em conformidade com o estabelecido na sistemática e no detalhamento da sistemática dos leilões definidos pelo Poder
Concedente (União); e SERVIÇO ´B : Auditoria Presencial - Avaliação e acompanhamento dos processos, procedimentos
e eventos preparatórios dos leilões e suas efetivas realizações.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 303.586,2400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: Aceito para: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, pelo melhor lance de R$ 303.585,0000 e com valor negociado a R$
299.200,0000 .
Histórico
Item: 1 - Auditoria em Área de Administração
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

11.385.969/0001-44 PRIORI
SERVICOS E
SOLUCOES ,
CONTABILIDADE
EIRELI

Sim

Sim

8

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 37.948,2800 R$ 303.586,2400 14/10/2019
14:35:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os trabalhos deverão ser realizados conforme Anexo I Termo de
Referência e demais especificações postas neste Edital em duas etapas, a saber: SERVIÇO ´A : Auditoria do Sistema
- Avaliação do Sistema Computacional (Sistema) a ser utilizado em cada um dos leilões, no qual serão implantados
a sistemática e o detalhamento da sistemática dos leilões. Deverão ser verificados a programação e os dados
inseridos no Sistema estão em conformidade com o estabelecido na sistemática e no detalhamento da sistemática
dos leilões definidos pelo Poder Concedente (União); e SERVIÇO ´B : Auditoria Presencial - Avaliação e
acompanhamento dos processos, procedimentos e eventos preparatórios dos leilões e suas efetivas realizações.

11.880.336/0001-02 MACIEL
ASSESSORES
S/S LTDA

Sim

Sim

8

R$ 37.948,2800 R$ 303.586,2400 24/10/2019
11:22:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de auditoria de sistemas computacionais,
inspeção e acompanhamento presencial dos procedimentos licitatórios para contratação e descontratação de energia
elétrica, de eficiência energética, e outros procedimentos relacionados à comercialização de energia a serem
promovidos direta ou indiretamente pela ANEEL, incluindo o acompanhamento de seus processos, eventos
preparatórios e sua efetiva realização. Validade da proposta 90 (noventa) dias.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 303.586,2400

11.385.969/0001-44

24/10/2019 15:00:13:700

R$ 303.586,2400

11.880.336/0001-02

24/10/2019 15:00:13:700
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R$ 303.585,0000

11.880.336/0001-02

24/10/2019 15:09:24:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

24/10/2019
Item aberto.
15:03:25

Iminência de
Encerramento

24/10/2019
Batida iminente. Data/hora iminência: 24/10/2019 15:10:16.
15:05:16

Encerrado

24/10/2019
Item encerrado
15:38:44

Abertura do prazo
de Convocação Anexo

24/10/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, CNPJ/CPF:
16:04:35 11.880.336/0001-02.

Encerramento do
prazo de
Convocação Anexo

24/10/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACIEL ASSESSORES S/S LTDA,
19:18:56 CNPJ/CPF: 11.880.336/0001-02.

Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, CNPJ/CPF:
29/10/2019
11.880.336/0001-02, pelo melhor lance de R$ 303.585,0000 e com valor negociado a R$
17:09:08
299.200,0000. Motivo: valor negociado com pregoeiro.

Habilitado

29/10/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - CNPJ/CPF:
17:09:14 11.880.336/0001-02
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

24/10/2019
15:01:15

Boa tarde, Srs. Licitantes, daremos início ao Pregão Eletrônico n. 19/2019 – ANEEL, cujo
objeto é a prestação de serviços de auditoria de sistemas computacionais, inspeção e
acompanhamento presencial dos procedimentos licitatórios para contratação e
descontratação de energia elétrica, de eficiência energética, e outros procedimentos
relacionados à comercialização de energia a serem promovidos direta ou indiretamente
pela ANEEL, incluindo o acompa

Pregoeiro

24/10/2019
15:01:26

acompanhamento de seus processos, eventos preparatórios e sua efetiva realização.

Pregoeiro

24/10/2019
15:01:40

Alerto que todos os licitantes se declararam cumpridores dos requisitos de habilitação
definidos no Edital, a declaração falsa sobre essa condição também pode ensejar sanções
administrativas.

Pregoeiro

24/10/2019
15:02:07

Friso a necessidade de ATENÇÃO nas propostas para que não sejam INEXEQUÍVEIS, pois
tal situação pode ensejar a aplicação de SANÇÃO!!!

Pregoeiro

24/10/2019
15:02:49

Peço que aguardem enquanto é feito o exame de conformidade das propostas.

Sistema

24/10/2019
15:03:25

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

24/10/2019
15:04:19

Srs

Pregoeiro

24/10/2019
15:04:37

Srs. a fase de lances está aberta. Peço que evitem valores inexequíveis , mas sejam
competitivos. boa sorte a todos

Sistema

24/10/2019
15:05:17

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:10 de 24/10/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro

24/10/2019
15:07:11

Srs. peço que deem seus lances, o pregão está aberto para lances.

Pregoeiro

24/10/2019
15:11:35

Srs. estamos no aleatório, por gentileza, dêem seus lances.

Pregoeiro

24/10/2019
15:14:18

Srs.dêem seus lances.

Pregoeiro

24/10/2019
15:15:43

Srs.sejam competitivos.

Pregoeiro

24/10/2019
15:19:45

Estamos vendo competição, por gentileza, dêem seus lances.

Pregoeiro

24/10/2019
15:20:11

Melhorem suas propostas!

Pregoeiro

24/10/2019
15:34:07

Srs. dêem lances.

Sistema

24/10/2019
15:38:57

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

24/10/2019

Srs.Peço um minuto, enquanto verifico o SICAF da empresa com melhor proposta.
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15:40:51

Pregoeiro

24/10/2019
15:45:58

Srs. Licitantes, informo que a melhor proposta é da empresa MACIEL ASSESSORES S/S
LTDA

Pregoeiro

24/10/2019
15:46:13

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Sr. Licitante, está acompanhando?

11.880.336/000102

24/10/2019
15:47:16

Boa tarde prezado pregoeiro, sim, estamos acompanhando.

Pregoeiro

24/10/2019
15:48:31

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Solicito ao licitante que examine a possibilidade de
reduzir sua proposta, haja vista a baixa competitividade do certame.

Pregoeiro

24/10/2019
15:48:53

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Há essa possibilidade Sr.?

11.880.336/000102

24/10/2019
15:51:18

Prezado pregoeiro, estamos verificando a possibilidade, um momento.

Pregoeiro

24/10/2019
15:53:03

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - ok

11.880.336/000102

24/10/2019
16:00:31

Prezado pregoeiro, para atender ao solicitado, reduzimos nossa proposta para R$
299.200,00.

Pregoeiro

24/10/2019
16:00:41

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Estamos no aguardo.

Pregoeiro

24/10/2019
16:02:04

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Ok, Sr. Licitante, agradeço, se houver possibilidade
de outra redução, encaminhar na proposta de preços. Peço atenção para a convocação:

Pregoeiro

24/10/2019
16:03:03

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - A licitante deverá enviar, nos termos da cláusula
8.3 do Edital, EM ARQUIVO ÚNICO, POR MEIO DA OPÇÃO “ANEXAR” NO SISTEMA
COMPRASNET, no prazo de 4 (quatro) horas úteis após a convocação pelo chat, a
documentação de habilitação indicada na cláusula 9.

Pregoeiro

24/10/2019
16:03:37

Para MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - Certidões válidas no SICAF não precisam ser
enviadas, no entanto, a certidão de falência deve ser apresentada, bem como aquelas
que não foram cadastradas ou estão vencidas naquele Sistema , como é o caso da
certidão de regularidade municipal.

Sistema

24/10/2019
16:04:35

Senhor fornecedor MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, CNPJ/CPF: 11.880.336/0001-02,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

24/10/2019
16:06:04

Srs. Licitantes, iremos suspender a sessão, a data de reabertura será dia 25/10/2019, às
11h. Boa tarde a todos.

Sistema

24/10/2019
19:18:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, CNPJ/CPF:
11.880.336/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

25/10/2019
11:03:28

Bom dia, Srs. Licitantes, informo que recebemos a documentação da empresa MACIEL
ASSESSORES e estamos analisando-a, por tal razão, iremos suspender a sessão, com
data de reabertura para o dia 29/10/2019, às 17h.

Pregoeiro

29/10/2019
17:02:18

Boa tarde, Srs.Licitantes.

Pregoeiro

29/10/2019
17:06:18

Informo que analisamos a proposta da empresa Maciel, e está atende ao solicitado em
Edital. Quanto à habilitação, a documentação apresentada supre às exigências trazidas.

Pregoeiro

29/10/2019
17:06:32

Iremos proceder a aceitação e habilitação.

Sistema

29/10/2019
17:09:14

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

29/10/2019
17:09:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/10/2019 às
17:40:00.

Eventos do Pregão
Evento
Suspensão
Administrativa
Reativado
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

Previsão de Reabertura: 29/10/2019 17:00:00. Motivo: Informo que recebemos a
25/10/2019
documentação da empresa MACIEL ASSESSORES e estamos analisando-a, por tal razão,
11:04:57
iremos suspender a sessão, com data de reabertura para o dia 29/10/2019, às 17h.
29/10/2019
17:01:53
29/10/2019
Abertura de prazo para intenção de recurso
17:09:14
29/10/2019
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/10/2019 às 17:40:00.
17:09:26

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 26, do Decreto 5.450 de 31
de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:48 horas do dia 29 de outubro de 2019, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial
ANGELA REGINA KOCOUSKI
Equipe de Apoio
NATAN MORELO
Equipe de Apoio

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

4/4

