
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte 

Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES 

Ata de Realização do Pregão Presencial nº 033/2018– Processo n°7007/2018-SMINTRAN. 

As 09:00 (nove) horas do dia vinte e quatro de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se 

o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, o 

Sr. Adinan Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio o Sr.s(a). Euzimar Aurelio da 

Silva e Liliana Menezes Moulaz, devidamente nomeados pela Portaria nº 002/2019, datada de 

dois de janeiro de dois mil e dezenove, para, em atendimento às disposições da Lei nº 

10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 115/2005, 29.05.2005, realizar os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial nº 033/2018, referente ao Processo 7007/2018-SMINTRAN. 

Tendo por objeto a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, (tipo gasolina 

comum, Etanol, óleo diesel e óleo S10), em rede de postos credenciados, 

compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões 

eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 

fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com 

segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, máquinas e 

equipamentos operacionais pertencentes ao município de Água Doce do Norte, ES. 

Inicialmente, informamos que se credenciou no horário determinado para a participação no 

presente certame apenas a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 

EIRELI – CNPJ 12.039.966/0001-11,  tendo como representante o (a) Sr(a).  Epaminondas 

Alves Ferreira Junior – Portador (a) da RG 400.994.495-SSP-SP. Tendo realizado o 

credenciamento estando a licitante em conformidade com as exigências para a referida fase. 

Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e aos registros dos preços apresentados 

pelos respectivos licitantes. Tendo dado prosseguimento  as ofertas de lances produzindo o 

seguinte resultado: 

Lote nº 01 

Objeto: Prestação de serviços de administração, visando o gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, (tipo gasolina 
comum, Etanol, óleo diesel e óleo S10), em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento 
de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, 
máquinas e equipamentos operacionais pertencentes ao município de Água Doce do Norte. 

Propostas Apresentadas:   

CNPJ/CPF Razão Social 
Taxa de Administração / 
percentual de Desconto 

12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 0% 
Lances das Empresas Classificas nos Termos do item 7.6 e 7.7 do edital 

Rodada Razão Social 
 Taxa de Administração / 
percentual de Desconto 

01 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 0% 

Encerrado em 2,00% Pelo Fornecedor  LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 

Ao verificar o envelope contendo a documentação da licitante LINK CARD 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – CNPJ 12.039.966/0001-11, foi declarada 

habilitada ao presente certame, sagrando-se vencedora ao presente certame. Então, 
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concedida a palavra ao participante do certame para manifestação da intenção de 

recurso, não havendo a manifestação. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a 

sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e pelos 

proponentes participantes. 

 
Adinan Novais de Paula 
Pregoeiro 
 
 
Euzimar Aurelio da Silva 
Equipe de Apoio 
 
 
Liliana Menezes Moulaz 
Equipe de Apoio 
 
Epaminondas Alves Ferreira Junior 
LINK CARD ADMIN. BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ 12.039.966/0001-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


