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ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

 
Processo Administrativo nº 01-044.152/22-00 – 60327/GERHU-BL/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição para
empregados e diretores da Belotur, por meio de crédito em cartão eletrônico personalizado e com chip de segurança, utilizável em
estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida na legislação do Ministério de Trabalho e Emprego – MTE, que regulamenta o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Modalidade/Forma: pregão eletrônico
Tipo: menor valor global apurado pela menor taxa de administração
Modo de disputa: aberto, conforme art. 32 do Decreto Municipal nº 17.317/2020 e dinâmica do sistema do Banco do Brasil, através do site
www.licitacoes-e.com.br
Credenciamento: Deverá ser efetuado até às 09h30min do dia 06/09/2022, exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br.
Propostas comerciais: As propostas comerciais e os documentos de habilitação deverão ser enviados depois de efetuado o credenciamento, e
serão recebidas até às 10h do dia 06/09/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br.
Sessão pública de lances: Será aberta na internet às 11h do dia 06/09/2022, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Prazo da disputa: A etapa inicial de recebimento dos lances durará 10 (dez) minutos; após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, conforme subitem 12.5 do Edital.
Informações e esclarecimentos: pelo correio eletrônico licitacoes.belotur@pbh.gov.br
Referência de tempo: Horário de Brasília/ DF.
Este pregão eletrônico será realizado por meio do portal do Banco do Brasil no endereço: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos
estão disponíveis na página da Belotur no Portal da PBH - www.pbh.gov.br/belotur - bem como no site do Sistema de Licitações do Banco do
Brasil - www.licitacoes-e.com.br.
 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2022
 

Alexis Oliveira Jacinto
Diretor Administrativo e Financeiro
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