
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP

PALACIO DA LIBERDADE

Jacarei,16 de outubro de 2020.

COMUNICADo n° 01 -Pi'eciao             ncial n° 09/2020

0bjeto:  administragiv,  gerenciamento,  emissao,  distribuicao  e  fornecimento  de
cart6es  de alimentagao eletr6nico,  magn6tico  ou  de similar tecnologia,  em  PVC,
equipado com microprocessador com chip eletr6nico de seguranca, com recarga
t]nica, destinado aos servidores e estagiarios da Camara Municipal de Jacarei.

Em  resposta  aos  questionamentos  formulados  por  empresa  interessada

no certame em epigrafe, esclarecemos o que abaixo segue:

Questao 1):

A [empresa]  possui  penalidade  junto  a  Prefeitura c'e (arquivo

anexo),  desta forma,  questionamos  se  uma  empresa  cumprindo  suspensao  com fulcro

no   art.   7°   "caput"   da   Lei   Federal   n°   10.520/02.   emitida   por  outro   6rg5o   de   outro

municipio  (n5o  emitida  pelo  Municipio  / 6rgao  licitante),  como  6  o  caso  da

[empresa],  PODEFeA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITACAO?. |sjic|

ResDosta:  Se  a  sancao  foi  de  inipedimento  ou  suspensao  de  licitar  e  contratar  com

base  no  artigo  70  da  Lei  n°  10.520/02,  nao  existe  6bice  que  impega  a  empresa  de

participar da presente licitaeao.

Questao 2):

Caso  a [empresa]  seja  vencedora,  poderfe  asslnar  contrato  com  esse
6rg5o, conforme determinagao contida na SOMULA 51 DO TCE/SP??. [s.ic|

ResDosta:   Pelos   termos   da   pr6pria   Stlmula   51,   nao   ha   6bice   para   assirratura   de

contrato  com  esta  Camara  Municipal  caso  a  sangao  tenha  sido  aplicada  com  base  no

artiso 70 da  Lei  n°  10.520/02.

Qustao 3):
Qual o atual fomecedor do beneficio? Com qual taxa de administragao? [stic|

ResDosta:  Nao ha fomecedor atual, pois trata-se de recarga !Eqifa.
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Questao 4):

Qual o quantitativo minimo para suprir a exigencia de "ampla e abrangente rede"? Pstic|

ResDosta:  Embora  o  edital  nao  indidue  uma  quantidade  minima  de  estabelecimentos

cnedenciados, sera considerado a media das dltimas contratag6es, de aproxinadamente

40   (quarenta)   estabelecimentos   afiliados   (Jacarei   e   cidades  vieinhas),   no   ramo   de

hiperrnercados,  supermercados,  mercados,  rnercearias,  agougues,  frutarias,  peir{arias,

etc.

Questfro 5):

Qual o prazo para apresentag5o da rede credenciada? r:s.ic;I

ResDosta:  De acordo com o item 2.2,2 do Anexo 11  ITermo de  Refetencia),  hem cctmo a

Clausula   6.4   do   Anexo   lx   (Minuta   Contratual),   a   rede   credenciada   devera   ser

apresentada  juntamente  ao  cartao,   que  devefa  ocorrer  ate   15  (qulnze)  dias  corridos

ccontados  da  assinatura  do  contrato,  nao  ultrapassando  a  data  de  04  de  dezembro  de

2020, conforme disposto no Anexo ll-Termo de Referencia.

Assim,  mantem-se  a  data  e  hofarios ja  designados  pare  recebimento dos

envelopes  e  inicio  da  sessao  ptlblica,  qual  seja,  dia  26/10/2020.  ds  O9h,  no  Audit6rio

desta   Casa   Legislativa.    0   edital   e   sous   anexos,   bern   como   este   comunicado,
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