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DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS 
Pregão Presencial nº. 07/2017 

 
Modalidade: Pregão Presencial nº. 07/2017 
Tipo: Menor Preço Global 
Objeto: Contratação de empresa especializada em gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de 
vale-alimentação/refeição, na forma de cartão eletrônico, com chip e senha individualizada para os servidores da 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais, de acordo com especificações constantes do Termo de Referência do 
respectivo Edital. 
Valor estimado da Contratação: R$ 1.316.482,44, por 12 meses, e em caso de prorrogação contratual, por no máximo 
60 meses, R$ 6.582.412,20. 
Data, horário e local de abertura: 20/11/2017 às 09h30m (nove horas e trinta minutos), no Plenarinho, localizado no 
Edifício-Sede da Câmara Municipal, situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 – Centro, na cidade de São José dos 
Pinhais – Paraná.  

ESCLARECIMENTO 01 
 

Tendo em vista o questionamento apresentado via e-mail pela empresa Personal Net Tecnologia de Informação Ltda., 
CNPJ: 09.687.900/0001-23, quanto informações a respeito do Edital do Pregão Presencial nº. 07/2017, temos a 
esclarecer o que segue:  
 
Pergunta: “Seria possível a Revisão do critério da exigência do Cartão com Chip com a inclusão do cartão magnético 
com senha individual, a fim de ter uma maior abrangência de participantes, conforme o Edital da prefeitura do próprio 
município?” 
 
Resposta: Não, o critério não será revisto e encontra sustentação nos Acórdãos nº. 1228/2014, 1595/2014 e 
4674/2014 do TCU.  
 
 
Tendo em vista o questionamento apresentado via e-mail pela empresa Senff, quanto informações a respeito do Edital 
do Pregão Presencial nº. 07/2017, temos a esclarecer o que segue:  
 
Pergunta: “Serão aceitos apenas cartões com chip? É possível rever a situação para aceitar, também, na tentativa de 
ampliar a concorrência, cartões magnéticos?” 
 
Resposta: Não, o critério não será revisto e encontra sustentação nos Acórdãos nº. 1228/2014, 1595/2014 e 
4674/2014 do TCU. Portanto, serão aceitos apenas cartões com chip. 
 
 
 
São José dos Pinhais, 06 de novembro de 2017. 
 
 

Walkiria Mansano Borçato 
Pregoeira 

 


