
11/04/2018 RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 004/2018 | Diário Oficial - Diário Oficial dos Municípios do Esta…

https://diario.famem.org.br/17690/ 1/1

Diário O�cial dos Municípios - Maranhão
(/)

(http://famem.org.br)

Federação dos Municípios  
do Estado do Maranhão
A edição número 1.819 de 11 de Abril de 2018 já está disponível.

Edição 1.819
11 Abril 2018

Baixar edição

(/arquivos/diario/DOM-
1819-certi�cado.pdf)

RESULTADO DE JULGAMENTO DO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 004/2018
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 004/2018.O Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Carolina – MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº
004/2018, que teve como objeto a contratação de Serviços de Administração, Emissão e Entrega de Cartões
Eletrônicos (cartão alimentação com ou sem chip), bem como disponibilização dos respectivos valores de
recarga ou créditos de forma automática – online relativo ao sistema alimentação-convênio dos servidores
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carolina – MA, visando atender as necessidades do SAAE de
Carolina – MA. Saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa: BRASILCARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.817.702/0001 – 50, vencedora do item: 01, com proposta
apresentada no valor total de R$ 331.632,00 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e trinta e dois reais),
considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo menor preço por item.O Pregoeiro
informa ainda, que os autos do Processo encontram – se com vistas franqueadas aos interessados a partir
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Carolina – MA.Carolina – MA, 09 de Abril de 20178.Delano da Silva Cunha.Pregoeiro
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