
 

NOTIFICAÇÃO 
Processo Administrativo de 
Licitação: nº 7007/2018-
SMINTRAN 
Pregão Presencial nº 033/2018 
A : Empresa LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 
12.039.966/0001-11, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, 449, sala 03, 
Centro, na cidade de Buri, CEP .: 
18.290-000, São Paulo. 
OBJETO DO CONTRATO: 
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. 
PROCESSO: Procedimento 
Licitatório Pregão Presencial 
033/2018. Ata de Registro de 
Preços 001/2019 – Contrato nº 
032/2019. 
OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Falta 
de disponibilidade de postos nos 
municípios relacionados no anexo 
II do Termo de Referência do 
Procedimento Licitatório Pregão 
Presencial 033/2018. 
   O Município de 
Água Doce do Norte ES, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ nº 31.796.626/0001-80, 
sediada a Avenida Sebastião 
Coelho de Souza, 570, Centro, 
CEP: 29.820-00, Água Doce do 
Norte, ES, CONSIDERANDO: 
a) Que os Postos de 
Fornecimento de Combustível 
localizados na Sede do Município de 
Água Doce do Norte, ES, e na Sede 
do Município de Barra de São 
Francisco, ES, estão se recursando 
a fornecer combustível aos veículos 
da Prefeitura Municipal de Água 
Doce do Norte, ES, através dos 
Cartões Fornecidos pela empresa 
LINK CARD ADMINISTRADORA DE 
BENEFICIOS EIRELI. 
b) Que o item 4.1.5.12 da 
Ata de Registro de Preços nº 
001/2019, firmada em o Município 
de Água Doce do Norte, ES, e a 
empresa LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELI, estabelece que “a 
contratada deverá 
disponibilizar locais de 
abastecimentos e prestação 

dos serviços nas cidades 



 

indicadas no anexo II do Termo 
de Referência”. 
c) Que no referido anexo II 
do Termo de Referência do Pregão 
Presencial 033/2018, consta que a 
contratada deverá disponibilizar no 
mínimo 02 (dois) postos no 
município de Água Doce do Norte, 
ES, bem como, no mínimo 01 (um) 
um posto de fornecimento de 
combustível para atendimento no 
município de Barra de São 
Francisco, ES. 
Diante disto, fica NOTIFICADA a 
empresa LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
12.039.966/0001-11, para que, 
reestabeleça o fornecimento de 
combustível nos Postos de 
fornecimento de combustível no 
Município de Agua Doce do Norte, 
ES, e no Município de Barra de São 
Francisco, ES, no prazo de até 24 
horas, sob pena das sanções 
previstas no Contrato 032/2019, 
bem como, na Ata de Registro de 
Preços nº 001/2019, caso 
permaneça a situação acima 
descrita. 
A presente NOTIFICAÇÃO será 

publicada na forma da Lei, 
assegurada a ampla defesa e 
contraditório à empresa 
NOTIFICADA.  
Água Doce do Norte, ES, 31 de 
outubro de 2019. 

Paulo Marcio Leite Ribeiro  
Prefeito Municipal 


