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Pregão Eletrônico

154039.92018 .7500 .4926 .6437416

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade do Amazonas

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00009/2018 
  

Às 10:01 horas do dia 04 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 153/2017 PROADM/UFAM de 25/09/2017, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de
2005, referente ao Processo nº 23105.055600/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2018.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço
de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos em rede de
estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema informatizado e integrado via web, por
meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de dados e movimentação diária por software via
internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e
pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de
pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar,
filtro de óleo; aplicação e/ou remoção de película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de
incêndios, e acessórios de reposição genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos
automotores oficiais para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM,
Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

 
 
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Descrição Complementar: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos - (mão de obra)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: SERVIÇO
Valor estimado: R$ 360.428,9200 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de 1,0000 % (valor com
desconto: R$ 356.824,6308) .
 
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Comercialização / Recondicionamento de Peça e Componente
Descrição Complementar: Fornecimento de peças, equipamentos e acessórios
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: SERVIÇO
Valor estimado: R$ 283.286,8500 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de 1,0000 % (valor com
desconto: R$ 280.453,9815) .
 
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Taxa de Administração pelo sistema de gerenciamento online do serviço
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: SERVIÇO
Valor estimado: R$ 7.467,1000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .
 

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 651.182,8700 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 637.278,6223 .

Itens do grupo:

 1 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados
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 2 - Comercialização / Recondicionamento de Peça e Componente

 3 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
 

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

12.039.966/0001-11 LINK CARD
ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS
EIRELI

Não Não 1 0,0100 % R$ 360.392,8772 29/05/2018
17:49:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7.1. Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de
veículos automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção
de película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS- UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant,
Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins de acordo com as especificações técnicas consignadas neste Termo de
Referência. *Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos - (mão de obra)

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES
HDFGT S/A

Não Não 1 0,0100 % R$ 360.392,8772 30/05/2018
16:28:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de
veículos automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção
de película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant,
Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 360.392,8772 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:01:14:783
0,0100 % R$ 360.392,8772 03.506.307/0001-57 04/06/2018 10:01:14:783
1,0000 % R$ 356.824,6308 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:22:13:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/06/2018
10:12:50 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/06/2018
10:13:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/06/2018 10:23:09.

Encerrado 04/06/2018
10:41:13 Item encerrado

Aceite 04/06/2018
16:29:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de 1,0000%.

Habilitado 04/06/2018
16:30:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI - CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Comercialização / Recondicionamento de Peça e Componente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

12.039.966/0001-11 LINK CARD
ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS
EIRELI

Não Não 1 0,0100 % R$ 283.258,5214 29/05/2018
17:49:39
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7.1. Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de
veículos automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção
de película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS- UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant,
Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins de acordo com as especificações técnicas consignadas neste Termo de
Referência. *Fornecimento de peças, equipamentos e acessórios

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES
HDFGT S/A

Não Não 1 0,0100 % R$ 283.258,5214 30/05/2018
16:28:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de
veículos automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção
de película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant,
Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 283.258,5214 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:01:14:783
0,0100 % R$ 283.258,5214 03.506.307/0001-57 04/06/2018 10:01:14:783
1,0000 % R$ 280.453,9815 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:22:19:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/06/2018
10:12:50 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/06/2018
10:13:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/06/2018 10:23:09.

Encerrado 04/06/2018
10:41:13 Item encerrado

Aceite 04/06/2018
16:29:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de 1,0000%.

Habilitado 04/06/2018
16:30:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI - CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
12.039.966/0001-11 LINK CARD

ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 7.467,1000 R$ 7.467,1000 29/05/2018
17:49:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7.1. Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos
automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção de
película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS- UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant,
Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins de acordo com as especificações técnicas consignadas neste Termo de
Referência. *Taxa de Administração pelo sistema de gerenciamento online do serviço

03.506.307/0001-57 TICKET
SOLUCOES HDFGT
S/A

Não Não 1 R$ 7.467,1000 R$ 7.467,1000 30/05/2018
16:28:02
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma
contínua, de serviço de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos
automotivos em rede de estabelecimentos credenciados, através de tecnologia de gestão com sistema
informatizado e integrado via web, por meio de cartão magnético, em tempo real, permitindo a transmissão de
dados e movimentação diária por software via internet, abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento,
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em
geral, serviço de guincho, borracharia (troca e conserto de pneus), acessórios, lubrificação, troca de óleo
lubrificante, fluido para freio hidráulico, aditivo para radiador, filtro de ar, filtro de óleo; aplicação e/ou remoção de
película não refletiva, bem como o fornecimento de peças, extintores de incêndios, e acessórios de reposição
genuínos ou originais, com padrões de qualidade e garantia dos veículos automotores oficiais para a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS-UFAM, localizados nas cidades de Manaus/AM, Benjamin Constant, Coari,
Humaitá, Itacoatiara e Parintins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.467,1000 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:01:14:783
R$ 7.467,1000 03.506.307/0001-57 04/06/2018 10:01:14:783

R$ 0,0100 12.039.966/0001-11 04/06/2018 10:20:00:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/06/2018
10:12:50 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/06/2018
10:13:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/06/2018 10:23:09.

Encerrado 04/06/2018
10:41:13 Item encerrado

Aceite 04/06/2018
16:29:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitado 04/06/2018
16:30:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI - CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
12.039.966/0001-11 LINK CARD

ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI

Não Não - R$ 651.118,4986 29/05/2018
17:49:39

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT
S/A

Não Não - R$ 651.118,4986 30/05/2018
16:28:02

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/06/2018
10:58:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/06/2018
12:09:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Habilitado 04/06/2018
16:30:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/06/2018
10:02:10

Senhores bom dia.

Pregoeiro 04/06/2018
10:02:24

Estamos dando inicio aos trabalhos relativos ao Pregão 009/2018 da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.

Pregoeiro 04/06/2018
10:02:35

Senhores, antes de iniciar a etapa de lances de gostaria de dar alguns avisos. Peço a
atenção de todos.

Pregoeiro 04/06/2018
10:02:39

1. Informo que costumo comunicar pelo chat, durante a sessão que está sendo
realizada, a suspensão e a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões).

Pregoeiro 04/06/2018 2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm.
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10:02:52 Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que
participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de

participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito
que encarem o processo licitatório com seriedade.

Pregoeiro 04/06/2018
10:03:04

3. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho. Solicito especial atenção
ao que estabelecem as Condições 07 e 08. Com tais medidas, estaremos evitando

procedimentos previstos na Condição 18. Sendo que, todas essas Condições são partes
integrantes do Edital deste PE 009/2018.

Pregoeiro 04/06/2018
10:03:09

4. Saliento, ainda, que a condição 20 do Edital indica que aquele licitante que não
mantiver sua proposta ou deixar de entregar a documentação exigida, será sancionado

com o impedimento de licitar e contratar com a União.
Pregoeiro 04/06/2018

10:10:50
5. Informo que a proposta e documentação de habilitaçãodevem ser inseridas no

sistema COMPRASNET em arquivo único no prazo máximo de até 02 horas a partir da
convocação do anexo.

Pregoeiro 04/06/2018
10:11:03

6. Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do
tamanho do mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO
PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar ao pregoeiro, por meio dos
telefones (92)3305-1181, ramal 4041 ou (92)99318-2191, nova convocação de anexo

do sistema.
Pregoeiro 04/06/2018

10:11:22
Informo que darei 10 minutos de iminência, após isso o sistema comandará o

encerramento aleatório da fase de lances em no máximo 30mim.
Sistema 04/06/2018

10:13:09
O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:23 de 04/06/2018, após isso

entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro 04/06/2018

10:34:35
Senhores ofertem seus melhores lances.

Sistema 04/06/2018
10:41:45

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 04/06/2018

10:43:08
Senhores, fase de lances encerrada.

Pregoeiro 04/06/2018
10:45:50

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Senhor licitante bom dia.

Pregoeiro 04/06/2018
10:46:25

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - O senhor sagrou-se
vencedor da fase de lances.

12.039.966/0001-
11

04/06/2018
10:55:09

Bom dia Prezado(a) Pregoeiro(a)

Pregoeiro 04/06/2018
10:58:29

Solicito o envio, no prazo máximo de até 02h (duas horas) , a partir da convocação no
sistema, por meio da opção “Enviar Anexo”, em arquivo único, a proposta de preço
adequada ao último lance JUNTAMENTE com TODA a documentação de habilitação

exigida.
Sistema 04/06/2018

10:58:39
Senhor fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

12.039.966/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 04/06/2018

10:59:23
O anexo foi convocado.

Pregoeiro 04/06/2018
11:00:17

Seu prazo encerra dia 04/06/2018 às 12:58:39.

Pregoeiro 04/06/2018
11:02:30

Qualquer dúvida estamos a disposição no e-mail cplufam@gmail.com e nos telefones
Telefone: (92) 3305- 1181 ramal 4041 e no celular institucional (92) 99318-2191

Pregoeiro 04/06/2018
11:02:54

Estamos no aguardo do envio da documentação.

Pregoeiro 04/06/2018
11:03:17

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - O anexo foi convocado.

Pregoeiro 04/06/2018
11:03:32

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Seu prazo encerra dia
04/06/2018 às 12:58:39.

Pregoeiro 04/06/2018
11:03:36

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Qualquer dúvida estamos
a disposição no e-mail cplufam@gmail.com e nos telefones Telefone: (92) 3305- 1181

ramal 4041 e no celular institucional (92) 99318-2191
Pregoeiro 04/06/2018

11:03:48
Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Estamos no aguardo do

envio da documentação.
Sistema 04/06/2018

12:09:08
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 04/06/2018

12:41:07
Senhores, confirmo o recebimento tempestivo do anexo enviado pelo licitante LINK

CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI.
Pregoeiro 04/06/2018

12:41:35
Estamos analisando a documentação enviada.

Pregoeiro 04/06/2018
12:43:05

Enquanto analisamos informo que a sessão será suspensa. Retornaremos ainda hoje dia
04/06/2018 às 16h:00 com o resultado da análise.

Pregoeiro 04/06/2018
12:43:19

Estejam logados.

Pregoeiro 04/06/2018
16:03:31

Senhores boa tarde.
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Pregoeiro 04/06/2018
16:03:48

Vamos dar continuidade.

Pregoeiro 04/06/2018
16:04:20

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Senhor licitante boa tarde.

12.039.966/0001-
11

04/06/2018
16:05:05

Boa tarde

Pregoeiro 04/06/2018
16:07:19

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Informo que analisamos a
documentação enviada.

Pregoeiro 04/06/2018
16:07:38

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Constatamos que a
documentação enviada comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão
pela qual promoverei neste momento a aceitação da sua proposta e posteriormente sua

habilitação.
12.039.966/0001-

11
04/06/2018
16:15:40

Agradecemos e gostaríamos de saber se haverá a necessidade de envio dos originais
pelos Correios?

Pregoeiro 04/06/2018
16:16:50

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Mas antes disso, gostaria
de perguntar se é possível nos conceder mais algum desconto?

12.039.966/0001-
11

04/06/2018
16:19:12

Infelizmente não conseguimos reduzir mais nossa oferta.

Pregoeiro 04/06/2018
16:19:21

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Quanto ao envio dos
originais informo que é obrigatório conforme consta no edital.

Pregoeiro 04/06/2018
16:19:37

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ok. Agradeço.

Pregoeiro 04/06/2018
16:21:22

Senhores informo que a documentação enviada pelo licitante LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI comprova o atendimento das exigências

fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a aceitação da sua
proposta e posteriormente sua habilitação.

Pregoeiro 04/06/2018
16:22:04

Dentro de instantes será informado o prazo para registro de intenção de recurso.

Sistema 04/06/2018
16:30:11

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 04/06/2018
16:30:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2018 às
17:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 04/06/2018
16:30:11 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

04/06/2018
16:30:28

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2018 às
17:00:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:01 horas do dia 04 de junho de 2018, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
GUARNIERY LIMA DE SOUZA 

 Pregoeiro Oficial

 
ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA

 Equipe de Apoio

 
STANLEY SOARES DE SOUZA

 Equipe de Apoio
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