COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2020
REGISTRO DE PREÇOS
O Pregoeiro da CPL/RR torna público aos interessados o resultado do Pregão supracitado, oriundo do Processo
SEI n° 18101.001725/2020.02 – SEAPA, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gestão, com implantação de sistema informatizado e integrado, com tecnologia de
cartão eletrônico, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, para manutenção preventiva e
corretiva de veículos, motores, embarcações (incluindo rebocador), máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, inclusive serviços de lavagem, polimento, borracharia e reboque para veículos, com fornecimento
de peças, acessórios, pneus e componentes recomendados pelo fabricante de acordo com as características
dos bens, tendo como participantes o órgão originário e os demais: SETRABES, SEAMPU, PGE/RR,
SECOM, CPL/RR, SEI, COGER, SEGAD, CASA MILITAR, SECULT, PMRR, SEFAZ, CASA CIVIL,
PCRR, SEPLAN, SEINF, CBMRR, SEJUC, SESP, SESAU e VICE-GOVERNADORIA, conforme
demonstrativo abaixo conforme demonstrativo a seguir:
Empresa Vencedora / Classificada
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Percentual ofertado: - 19,97 % (dezenove vírgula noventa e sete por cento negativo), que incidirá na forma
de desconto sobre o faturamento dos materiais (33.90.30) e serviços prestados (33.90.39), nos termos do
regramento disposto na Cláusula Quinta – Do Preço e Das Condições de Pagamento do ANEXO IV (MINUTA
DE CONTRATO) do edital (pág. 152).
O estimativo global contratual do certame perfaz o valor aproximado de R$ 8.751.489,31, tendo em vista a
ocorrência de dízimas periódicas no cálculo do percentual sobre o valor global de todos os participantes do
Registro de Preços, resultando em uma diferença ínfima de R$ 0,01 (um centavo) a menor, em relação à
proposta de preço vencedora, para o período de 12 (doze) meses, nos termos do subitem 14.1.2 do ANEXO IV
(MINUTA DE CONTRATO) do edital (pág. 164).
Demais informações encontram-se disponíveis no sítio www.comprasnet.gov.br. Código da UASG n° 936001.
Boa Vista – RR, 28 de outubro de 2020.
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