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CARTÃO BRB S.A. 

DIRETORIA DE FINANÇAS, PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO e RISCOS – DIPAR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 

 

PROCESSO Nº 2017.00007.000128-60 

  

 

A CARTÃO BRB S.A., na pessoa do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que no dia, hora e local designados neste Edital, realizará certame 

licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, pelo tipo menor preço, sob 

regime de empreitada por preço unitário, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto 

está definido abaixo, na forma de execução indireta, nos termos do Regulamento de 

Compras e Contratações Aprovado em reunião da DICOL nº 255ª, realizada em 

12/08/2014; e reunião do CONSAD nº 226ª, realizada em 21/08/2014, vigente de 

acordo com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 15/10/2014, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei 10.520/2002. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 31/05/2017 

HORÁRIO: 09:30h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1  A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais e serviços para 

serem utilizados como publicidade, propaganda e promoção da marca 

BRBCARD em eventos diversos, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, 

conforme especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sítio 

BBMNET (www.bbmnetlicitacoes.com.br) e as especificações constantes 

deste Edital prevalecerão às últimas. 

 

1.2 A despesa decorrente da presente contratação pela BRBCARD correrá às 

contas da natureza de despesa na rubrica de Publicidade e Propaganda 

(2.05.01.001) e na rubrica Produção, patrocínio/eventos (2.05.02.005), no 

período de 12 meses. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderá Participar do pregão qualquer empresa interessada que atenda as 

condições previstas neste Edital e que estejam previamente credenciados 

perante o sistema BBMNET. A inscrição, envio das propostas iniciais de preços 

e a participação do interessado no pregão eletrônico se darão exclusivamente 

através do sistema BBMNET, observando-se datas e horários limites previstos 

no presente Edital. 

 

 

 LEIA A ÍNTEGRA DO EDITAL NO SITE www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

 

 

AURO FRANCISCO DA SILVA 

PREGOEIRO 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/

