
19/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/4

Pregão Eletrônico

926235.182020 .5748 .4484 .27472452

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2020

 
Às 11:02 horas do dia 19 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria COREN-AM N°582 de setembro 2020 de 09/09/2020, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019, referente ao Processo nº 274/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2020. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados e ininterruptos de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina,
etanol, diesel S10), via web, com o uso de cartão magnético e de sistema de software de gerenciamento integrado para
captura eletrônica de dados nas redes de postos credenciados e destinados ao abastecimento da frota de veículos próprios
e locados do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas. 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
Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e ininterruptos
de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel S10), via web, com o uso
de cartão magnético e de sistema de software de gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados nas redes de
postos credenciados e destinados ao abastecimento da frota de veículos próprios e locados do Conselho Regional de
Enfermagem do Amazonas.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66.448,4400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 63.670,9000 .

Histórico
Item: 1 - Administração / Distribuição - Cartão Magnético

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

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$ 66.448,4400 R$ 66.448,4400 14/10/2020
11:48:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados e ininterruptos de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina, etanol,
diesel S10), via web, com o uso de cartão magnético e de sistema de software de gerenciamento integrado para
captura eletrônica de dados nas redes de postos credenciados e destinados ao abastecimento da frota de veículos
próprios e locados do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 66.448,4400 R$ 66.448,4400 16/10/2020
14:58:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos
todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo com as exigências do edital. Declaramos que
no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do
contrato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação,
referente ao Pregão Eletrônico - PE nº 18/2020 – Retificado com objeto: “Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados e ininterruptos de administração, gerenciamento, controle e aquisição de
combustíveis (gasolina, etanol, diesel S10), via web, com o uso de cartão magnético e de sistema de software de
gerenciamento integrado para captura eletrônica de dados nas redes de postos credenciados e destinados ao
abastecimento da frota de veículos próprios e locados do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas”.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 66.448,4400 12.039.966/0001-11 19/10/2020 11:02:09:317
R$ 66.448,4400 00.604.122/0001-97 19/10/2020 11:02:09:317
R$ 66.381,9900 12.039.966/0001-11 19/10/2020 11:42:05:787
R$ 63.670,9000 12.039.966/0001-11 19/10/2020 11:47:48:100
R$ 64.102,8100 00.604.122/0001-97 19/10/2020 11:50:25:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/10/2020
11:26:41 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

19/10/2020
11:47:20

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 66.381,9900 e R$ 66.448,4400.

Encerrada Disputa
Fechada

19/10/2020
11:52:20 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/10/2020
11:52:20 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/10/2020
12:28:54

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

19/10/2020
12:34:36

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

Aceite 19/10/2020
14:59:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de R$ 63.670,9000.

Habilitado 19/10/2020
15:01:58

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de R$
63.670,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 19/10/2020
11:02:53

Bom dia a todos estamos começando os procedimentos do PE018/2020

Pregoeiro 19/10/2020
11:03:03

Peço que aguardo alguns instantes, estamos verificando as propostas ofertadas

Pregoeiro 19/10/2020
11:19:54

Nessa oportunidade, e enquanto processo essa conferência, farei alguns AVISOS:

Pregoeiro 19/10/2020
11:20:07

a) Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data
e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e
hora da próxima sessão, pois o pregão NÃO será suspenso no sistema para que todos

possam acompanhá-lo.
Pregoeiro 19/10/2020

11:20:17
b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração 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 e atenção.

Pregoeiro 19/10/2020
11:21:07

b.1) Observar as Condições 3.3. e 28.8, da mesma forma o disposto no art. 19, inc III, do
Decreto 10.024/2019.

Pregoeiro 19/10/2020
11:25:09

c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho. Solicito especial atenção
ao que estabelecem as Condições 6.5 e 12.2.4 Com tais medidas, evitaremos

procedimentos de sanção previstos na Condição 14.9.2.9. Todas essas Condições são
partes integrantes do Edital deste PE 018/2020.

Pregoeiro 19/10/2020
11:25:21

d) ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ
RIGOROSAMENTE ANALISADA.

Pregoeiro 19/10/2020
11:25:35

e) Informo que a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema
COMPRASNET em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP

ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 2h, contado da convocação
efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Pregoeiro 19/10/2020
11:25:46

e.1) Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do
tamanho deste, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar à pregoeiro, por meio do telefone (92)

3234-8708, nova convocação do anexo do sistema.
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Pregoeiro 19/10/2020
11:25:53

e.2) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE
DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para SELIC@CORENAM.GOV.BR.

Pregoeiro 19/10/2020
11:26:05

) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá
ocorrer caso o pregoeiro efetue tal solicitação.

Pregoeiro 19/10/2020
11:26:17

Senhores licitantes informo que será iniciada a etapa de lance lembrando que o modo de
disputas e na modalidade aberto/fechado.

Pregoeiro 19/10/2020
11:26:41

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/10/2020
11:26:41

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 19/10/2020
11:47:12

Senhores licitantes informo que iniciaremos a disputa fechada.

Pregoeiro 19/10/2020
11:47:20

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
66.381,9900 e R$ 66.448,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:20

do dia 19/10/2020.
Sistema 19/10/2020

11:52:20
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 19/10/2020
11:52:20

O item 1 está encerrado.

Sistema 19/10/2020
11:52:20

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 19/10/2020

12:03:06
Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Sr. licitante está on-line?

12.039.966/0001-
11

19/10/2020
12:11:51

estamos

Pregoeiro 19/10/2020
12:20:38

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Sua empresa foi a melhor
classificada. Porém sempre podemos negociar. Teria um proposta melhor para o item?

12.039.966/0001-
11

19/10/2020
12:23:56

Sr. Pregoeiro apresentamos durante a fase de lances fechado, a nossa melhor oferta

Pregoeiro 19/10/2020
12:28:31

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Ok. Solicito o envio, até às
14h 40min, do dia 19/10/2020, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema

Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, conforme
condições estabelecidas no Edital deste Pregão.

Sistema 19/10/2020
12:28:54

Senhor fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.039.966/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

12.039.966/0001-
11

19/10/2020
12:32:54

Ok, aguardo a habilitação da opção de anexar a proposta no sistema

Sistema 19/10/2020
12:34:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2020
14:57:24

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Sr. licitante está on-line?

12.039.966/0001-
11

19/10/2020
14:59:25

Estou Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 19/10/2020
14:59:43

Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Após análise da proposta de
documentações enviados chegamos a seguinte conclusão: Não foi encontrado nenhum

erro, então iremos aceitar sua proposta. Passaremos agora a fase de habilitação
Pregoeiro 19/10/2020

15:01:49
Para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - Após análise das

documentações enviadas chegamos a seguinte conclusão: Não encontramos nenhum
problema, portanto iremos habilitar sua empresa.

Sistema 19/10/2020
15:01:58

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/10/2020
15:02:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2020 às
15:40:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 19/10/2020 15:01:58 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

19/10/2020 15:02:19 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2020 às 15:40:00.
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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 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:48 horas do dia 19 de outubro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WALDEMBERG GUIMARAES TIAGO 
Pregoeiro Oficial

STEPHANE VARELA GARCEZ
Equipe de Apoio

Voltar   
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