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Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - BELOTUR

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

 

Processo: 01-139.154/18-17 – 50209/DRAD/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição
para empregados 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.

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, após encerramento do sorteio e análise da documentação, a empresa Trivale
Administração Ltda – Vale Card, classificada em primeiro lugar, foi considerada HABILITADA, em conformidade com o item 9 do edital de
licitação, sendo declarada vencedora do Pregão.

 

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2019

 

Isabel Antonia de Melo

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

 

Processo: 01-139.154/18-17 – 50209/DRAD/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição
para empregados 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.

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, após análise da documentação e proposta apresentadas, considerando a ausência
de manifestação de recurso, ADJUDICA o objeto da licitação à empresa vencedora do certame, nos termos e condições definidas no Edital,
seus anexos e na Proposta apresentada:

 

LOTE EMPRESA MENOR VALOR OFERTADO
GLOBAL POR LOTE R$

ÚNICO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA – VALE CARD 583.596,00

 

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2019

 

Isabel Antonia de Melo

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

 



Processo: 01-139.154/18-17 – 50209/DRAD/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição
para empregados 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.

O Diretor de Políticas de Turismo e Inovação da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, no uso de suas atribuições,
considerando a delegação de competência conforme Portaria BELOTUR Nº 081/2018, HOMOLOGA o resultado do PP 003/2018 referente ao
objeto acima, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do edital e seus anexos.

 

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2019

 

Marcos Vinicius Boffa

Diretor de Políticas de Turismo e Inovação*

* Delegação – Portaria 081/2018 – DOM 21/12/2018


