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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018

 
Processo Licitatório nº 06/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento;
administração; gerenciamento; emissão e distribuição, na forma de
cartão magnético ou com chip de segurança ou de similar tecnologia,
do cartão Vale-Alimentação para atender os servidores da Câmara
Municipal de Sant’Ana do Livramento.
A PREGOEIRA OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através do Decreto Legislativo nº
3497/2016, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, leis municipais e subsidiariamente da Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO A ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA do
resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 002/2018, que
objetiva contratação de empresa especializada no fornecimento;
administração; gerenciamento; emissão e distribuição, na forma de
cartão magnético ou com chip de segurança ou de similar tecnologia,
do cartão Vale-Alimentação para atender os servidores da Câmara
Municipal de Sant’Ana do Livramento; com base nos elementos
constantes do processo correspondente, a: Biq Benefícios LTDA,
inscrita no CNPJ nº 07.878.237/0001-19. Valor da proposta: A taxa de
administração corresponde ao percentual de - 4,00 % (menos quatro
virgula zero por cento). A empresa citada não cumpriu com as
exigências previstas no Edital em prazo hábil, desta forma ficam
convocados os membros da equipe de apoio para sessão no plenário
da Câmara de Vereadores, na data de 24/04/2018, às 08 horas da
manhã para verificação de regularidade de habilitação da segunda
empresa classificada, participante do certame.
 
Sant’Ana do Livramento/RS, 23 de abril de 2018.
 
CAROLINA ALLENDE TORRES
Pregoeira Oficial 
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