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Consulta Ata do Pregão

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 1/2019
Às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2019, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Ordinária CAU/DF nº 31/2019 de 08/05/2019 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 5450/2005, referente ao Processo nº 857405/2019 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 1/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, tipo menor preço por item (taxa de administração), de empresa
especializada em prestação de serviços continuados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para
abastecimento de combustíveis através de ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para atender veículo
pertencente ao Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), visando o fornecimento contínuo de
combustíveis e os serviços de higienização e lubrificação automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no
Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Contratação, tipo menor preço por item (taxa de administração), de empresa especializada em
prestação de serviços continuados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de
combustíveis através de ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para atender veículo pertencente ao Conselho
da Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), visando o fornecimento contínuo de combustíveis e os serviços de
higienização e lubrificação automotiva, em rede de postos e oficinas credenciados conforme especificações constantes do
Anexo I - Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4,8800
Situação: Cancelado
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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