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Solicitação de Proposta Comercial

Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria <cpp.rei@ifs.edu.br>
Qua, 01/12/2021 10:46
Para:  Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria <cpp.rei@ifs.edu.br>
Cco:  gerencia@oceanosul.com.br <gerencia@oceanosul.com.br>; docs@mcconsultoria.srv.br
<docs@mcconsultoria.srv.br>; koerichservicos@gmail.com <koerichservicos@gmail.com>; licitacao@linkbeneficios.com.br
<licitacao@linkbeneficios.com.br>; felipe.veronez@neofacilidades.com.br <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>;
valdanunesautocenter@hormail.com.br <valdanunesautocenter@hormail.com.br>; licitacao@primebeneficios.com.br
<licitacao@primebeneficios.com.br>; thiago.souza@tauruscard.com.br <thiago.souza@tauruscard.com.br>;
licitacoes@edenred.com <licitacoes@edenred.com>; LICITACOES@VALECARD.COM.BR
<LICITACOES@VALECARD.COM.BR>; carletto.licitacoes@rcyadvogados.com.br <carletto.licitacoes@rcyadvogados.com.br>;
np3contratos@gmail.com <np3contratos@gmail.com>; licitacoes@edenred.com <licitacoes@edenred.com>;
xp3contratos@gmail.com <xp3contratos@gmail.com>; mara@mcconsultoria.srv.br <mara@mcconsultoria.srv.br>;
luciano.goncalves@tauruscard.com.br <luciano.goncalves@tauruscard.com.br>; dandara@grupocarletto.com.br
<dandara@grupocarletto.com.br>; np3gestao@gmail.com <np3gestao@gmail.com>; xp3gestao@gmail.com
<xp3gestao@gmail.com>; np3admfrotas@hotmail.com <np3admfrotas@hotmail.com>

1 anexos (883 KB)
Formulário para Orçamento.doc;

Sr. Fornecedor (a),
 
Solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de nos enviar seu orçamento referente ao serviço
listado em documento anexo, no prazo máximo de 10 dias corridos. 
 
Por gentileza, não esqueça de carimbar o CNPJ de sua empresa. 
 
Caso necessite de mais esclarecimentos, o(a) senhor(a) poderá enviar-nos um e-mail, telefonar
para (79) 3711-1867 ou ainda comparecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe - Reitoria na Diretoria de Licitações e Contratos - DLC.  
 
Desde já agradecemos por sua atenção. Favor acusar o recebimento.
 
Obs. Caso a empresa não nos possa enviar o orçamento, favor enviar um e-mail, com o
nome da Empresa e o CNPJ, justificando o motivo que o impossibilita.

Atenciosamente,

Rômulo Santana do Amaral
Coordenador de Pesquisa de Preços 
Portaria nº 2.418, de 13/10/2020
Tel.: (79) 3711-1867 
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RE: Solicitação de Proposta Comercial

Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria <cpp.rei@ifs.edu.br>
Qua, 01/12/2021 11:40
Para:  Ana Scarassati <analises3@neofacilidades.com.br>

Recebido.

Atenciosamente,

Rômulo Santana do Amaral
Coordenador de Pesquisa de Preços 
Portaria nº 2.418, de 13/10/2020
Tel.: (79) 3711-1867 

De: Ana Scarassa� <analises3@neofacilidades.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 11:33 
Para: Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria <cpp.rei@ifs.edu.br> 
Cc: Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>; Cleison Lopes de Andrade
<cleison.andrade@neofacilidades.com.br> 
Assunto: RES: Solicitação de Proposta Comercial
 
Prezados, boa tarde,
 
Segue cotação conforme solicitado
Nossa cotação é des�nada a pesquisa de mercado, e não pode ser u�lizada para compra emergencial / contratação
direta
 
Qualquer dúvida ou nova solicitação, estaremos a disposição.
 
Atenciosamente,

 
 
De: Felipe Veronez  
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 11:21 
Para: Ana Scarassa� 
Assunto: ENC: Solicitação de Proposta Comercial
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De: Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria [mailto:cpp.rei@ifs.edu.br]  
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 10:47 
Para: Coordenadoria de Pesquisa de Preços Reitoria <cpp.rei@ifs.edu.br> 
Assunto: Solicitação de Proposta Comercial
 
Sr. Fornecedor (a),
 
Solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de nos enviar seu orçamento referente ao serviço listado em
documento anexo, no prazo máximo de 10 dias corridos. 
 
Por gentileza, não esqueça de carimbar o CNPJ de sua empresa. 
 
Caso necessite de mais esclarecimentos, o(a) senhor(a) poderá enviar-nos um e-mail, telefonar para
(79) 3711-1867 ou ainda comparecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe - Reitoria na Diretoria de Licitações e Contratos - DLC.  
 
Desde já agradecemos por sua atenção. Favor acusar o recebimento.
 
Obs. Caso a empresa não nos possa enviar o orçamento, favor enviar um e-mail, com o nome da
Empresa e o CNPJ, justificando o motivo que o impossibilita.
 
Atenciosamente,
 

Rômulo Santana do Amaral
Coordenador de Pesquisa de Preços
Portaria nº 2.418, de 13/10/2020
Tel.: (79) 3711-1867

mailto:cpp.rei@ifs.edu.br
mailto:cpp.rei@ifs.edu.br


   

Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803 – Alphaville   Barueri/SP    Cep: 06454-000 
(11) 3631-7730        CNPJ: 25.165.749/0001-10   I.E. 206.447.728.118   I.M. 4.80842-0 

 
 
AO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 
 
Prezados, 
 
À Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, com Sede Alameda 
Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803, Alphaville Industrial – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 25.165.749/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Veronez de 
Sousa, portador(a) da RG n.º 15.294.963 SP-MG e do CPF n.º 080.281.806-47, atendendo à 
solicitação, estamos apresentando orçamento referente ao objeto abaixo: 
 

OBJETO:  

ITEM OBJETO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR 

ANUAL (R$) 

DESCONTO 

MÍNIMO (%) 

1 
Serviço de manutenção preventiva e 

corretiva de veículo automotivo. 
Serviço 540.602,25  

 

 

 
Declaramos que o valor total da proposta acima indicada, para fins de orçamento, contém todos 

os custos, taxas, fretes e impostos incidentes. 

 
Nossa cotação é destinada a pesquisa de mercado, e não pode ser utilizada para compra 
emergencial / contratação direta  

 
 
 
 
 
 

Barueri, 01 de Dezembro de 2021. 
 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00% (três por cento)  
DESCONTO: - 0,01% (zero virgula zero um por cento negativo) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-390 

 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 
(Processo Administrativo nº 23706.000057/2020-19) 

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em 

cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, e em 

conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020/SEGES/ME. 

Trata-se de pesquisa de preços cujo objeto é a contratação de serviços de empresa 

especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de gerenciamento de manutenção 

preventiva e corretiva de veículos para atender às necessidades da frota de veículos do 

Instituto Federal de Sergipe. 

A pesquisa de preços foi realizada no período de 01/12/2021 à 11/12/2021. 

A presente pesquisa de preços visa aferir vatajosidade da Ata de Registro de Preços nº 

12/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021 da unidade gerenciadora da 

Reitoria/IFS, UASG 158134. 

A metodologia aplicada ao valor de referência foi aferida por meio do menor valor, 

visto que, dos fornecedores consultados apenas 1 (um) respondeu. 

A fonte de pesquisa utilizada levou em consideração o art. 5º da IN 

73/2020/SEGES/ME, em especial o inciso IV, qual seja: 

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal 

de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência 

da data de divulgação do instrumento convocatório.  

Por se tratar de uma prestação de serviços, cuja as especificidades do objeto são muito 

latentes, onde os quantitativos são bem específicos e variáveis, e as peculiaridades bastante 

evidentes, não foi possível encontrar os preços de referência através de pesquisa conforme 

incisos I, II e III da referida Instrução Normativa. 



 

 

Os documentos gerados nas tratativas por correio eletrônico podem ser conferidos 

anteriormente. 

Após análise detalhada, chegou-se ao preço de referência, a seguir especificado: 

ITEM OBJETO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
VALOR 

ANUAL (R$) 
DESCONTO MÍ-

NIMO (%) 
VALOR FI-
NAL (R$) 

1 
Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de veículo automotivo. 

Serviço  540.602,25 -0,01%  540.596,84 

Ao proceder com a pesquisa de preços a fim de aferir vantajosidade no que compete à 

renovação em epígrafe e comparando-a aos preços consignados na ARP nº 12/2021 do Pregão 

Eletrônico SRP nº 03/2021, administrado pela Reitoria do Instituto Federal de Sergipe nos 

valores totais acima especificados, entendemos pela existência de vantajosidade no que 

compete à renovação em tela. 

É este, pois, o nosso relatório. À consideração superior para ciência e adoção das 

medidas que entender necessárias. 

Aracaju/SE, 11 de dezembro de 2021. 

_____________________________________________ 
Rômulo Santana do Amaral 

Coordenador de Pesquisa de Preços 
Portaria nº 2.418, de 13 de outubro de 2020 
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