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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
 

Proc. Licitatório n.º 356/2020 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2020 
 
Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema de 
Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio de implantação e operação 
de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento 
magnético ou micro processado que possam ser utilizados na Rede de Postos de Combustível 
particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis aos veículos que compõem a frota de  
veículos  desta  municipalidade,  conforme especificações descritas no ANEXO I – Projeto Básico.” 
 
 
Na data de 24 de Abril de 2020, às 14:00, o Pregoeiro Everton Luis Ferreira de Oliveira e a Equipe de 
Apoio, Beatriz do Canto e Castro Mazzini e Maiara Rubim de Toledo, Portaria n.º 500/2020, reuniram-
se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe. 
 

CREDENCIAMENTO 

Declarada aberta a sessão pelo Sr. Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, 
teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos 
pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de 
propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados 
abaixo: 
 

CREDENCIAMENTO 

PROPONENTE CNPJ REPRESENTANTE CPF LC 123/2006 

LINK CARD 
ADMINISTRDORA 
DE BENEFÍCIOS 

EIRELI 

 
12.039.966/0001-

11 

 
DANIEL TAVARES 

FERRARI 

 
446.505.328-25 

 
NÃO 

 
Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as 
declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos 
no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 
respectivamente. 
 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros 
da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se 
cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, 
prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar 
os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de 
classificação da proposta escrita apresentada a seguir: 
 
 

 PROPOSTAS 

ITEM: TAXA ADMINISTRATIVA 

PROPONENTE PROPOSTA 

LINK CARD ADMINISTRADRA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI 

VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 757,60 
VALOR ESTIMADO 12 MESES: 9.091,43 
TAXA : 2% 
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RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor. A seqüencia de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de 
lances a seguir: 
 

RODADA DE LANCES 

RODADA  N.º LANCE PROPONENTE PROPOSTA 

1 1  
LINK CARD ADMINISTRADORA 
DE BENEFÍCIOS EIRELI 

VALOR ESTIMADO 
MENSAL: R$ 757,60 
VALOR ESTIMADO 12 
MESES: 9.091,43 
TAXA : 2% 

1 NEGOCIAÇÃO: LINK CARD ADMINISTRADORA 
DE BENEFÍCIOS EIRELI 

VALOR ESTIMADO 
MENSAL: 0 (ZERO)  
VALOR ESTIMADO 12 
MESES: 0 (ZERO) 
TAXA : 0% 

 

SITUAÇÃO DOS ITENS 

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, 
conforme lista de situação dos itens: 
 

CLASSIFICAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO PROPONENTE PROPOSTA 

1º LUGAR  
LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE 
BENEFÍCIOS EIRELI 

VALOR ESTIMADO MENSAL: 
0 (ZERO)  
VALOR ESTIMADO 12 
MESES: 0 (ZERO) 
TAXA : 0% 

 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de 
habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista: 
 

HABILITAÇÃO 

PROPONENTE REPRESENTANTE SITUAÇÃO 

LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE 
BENEFÍCIOS EIRELI 

 
DANIEL TAVARES FERRARI 

 
HABILITADO 

 
 

ADJUDICAÇÃO 

À vista da habilitação,  foram declarados vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de 
intenção de recurso pelos representantes presentes, a Sra. Pregoeira adjudicou o os itens do pregão 
as empresas: 
Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para 
homologação. Informou ainda o Sr. Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do 
Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que 
os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os 
envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Departamento 
de Administração, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e das 13h as 17h para retirada pelos 
interessados, decorridos 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária.  
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Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos 
Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, 
pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. 
 

RECURSO 
 
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos 
representantes presentes . 
 

ENCERRAMENTO 

Ato contínuo, o  Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão. 
 
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros 
de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o 
desejaram. 
 

OCORRÊNCIAS 

Não houve. 
 
 

ASSINAM 

 
 
_____________________________________ 
EVERTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA 
 
PREGOEIRO 
 
 
_____________________________________ 
BEATRIZ DO CANTO E CASTRO MAZZINI 
EQUIPE DE APOIO 
D0 
 
_____________________________________ 
MAIARA RUBIM DE TOLEDO 
EQUIPE DE APOIO 
 
 
Proponente: 
 
 
 
___________________________________________________ 
Representante: DANIEL TAVARES FERRARI 
CPF.: 446.505.328-25 
Empresa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI 
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