
 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 75-2019-08-09 
 
ENÇÃO DO EDITAL:licitacoes@bbts.com.br 

Vigência do Edital: 17/10/2019 até 16/10/2024 
 
A BB Tecnologia e Serviços S.A, comunica que fica aberto o período de 
recebimento dos Requerimentos de Credenciamento na forma definida no 
cronograma abaixo e conforme estabelecido nos itens 5.1 do edital e 3.5 do 
Anexo I do edital. Conforme definido no item 5.1, após o 1º período de 
Credenciamento, os demais períodos serão abertos anualmente. 
 
“5.1. O pedido de requerimento do credenciamento estará aberto aos 
interessados de 28/10/2019 até 27/11/2019. Os demais períodos para envio 
do pedido de requerimento do Credenciamento serão divulgados 
anualmente através de cronograma, conforme critérios constantes no item 
3.5 do ANEXO I.” 
 
“3.5 Decorrida a primeira sessão pública de sorteio para definição das empresas 
contratadas e do cadastro, os demais sorteios serão realizados com 
periodicidade anual, desde que apresentem-se novas empresas interessadas e 
estas sejam devidamente habilitadas no certame.” 
 
 
Cronograma do 2º Sorteio: 

- Requerimento de Credenciamento: 29/10/2020 até 27/11/2020. 
 
- Resultado do Credenciamento: 04/12/2020. 
 
- Recurso: 07/12/2020 até 11/12/2020. 
 
- Sorteio: 14/12/2020. 
 
- Publicação da Ata do Sorteio: 15/12/2020. 
 
- Horário do Sorteio – 10h00min. 
 
Obs.: A data do Sorteio e da Publicação da Ata do Sorteio acima informadas são 
estimadas e podem sofrer alterações de acordo com a necessidade da BB 
Tecnologia e Serviços. 
 



A documentação deverá ser entregue conforme itens 5.2 ao 5.4 da Errata 01. 

“5.2. O Requerimento de Credenciamento deverá ser entregue acompanhado 
de toda a documentação exigida neste edital.” 
 
“5.3. A documentação citada acima deverá ser enviada através do e-mail 
licitacoes@bbts.com.br. O “Assunto” do e-mail deverá vir identificado com 
“EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 75-2019-08-09”. 

“5.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Divisão de Licitações e Compras, no seguinte endereço: 
Estrada dos Bandeirantes nº 7966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP 
22783-110, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.” 

Será realizado sorteio presencial em ato público no endereço: Estrada dos 
Bandeirantes, nº 7.966, Curicica/Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. O sorteio 
ocorrerá no dia 14/12/2020 às 10h. Os demais sorteios serão divulgados em 
cronograma anual, conforme critérios constantes no item 3.5 do Anexo I. 
 
O sorteio será destinado à classificação das empresas habilitadas que irão 
compor o cadastro conforme item 2.1 do Anexo I. 
 
 
       Brasília, 27 de outubro de 2020. 
  
 
 

___________________________________ 

ITALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA 
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