
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

COMUNICADO nO 01 - Pregão Presencial nO 12/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões de alimentação eletrônico, magnético
ou de similar tecnologia, em PVC, equ ipado com microprocessador com chip
eletrônico de segurança, com recarga única, destinado aos servidores e estagiários
da Câmara Municipal de Jacarei.

Em respos ta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar

do certame em epígrafe , os autos foram submetidos á aná lise do Departame nto de

Recursos Humanos, que escla receu o que abaixo segue:

Questão:

1. 'Vocês já possuem fornecedor do abje to ensejado? Se sim, pode me informar
qual é a empresa e taxa aplicada?" [sic]

Resposta :

Não poss uímos fornecedor, pois a contratação se dá apenas para recarga única no

cartão , ao final do ano .

Questão:

2. "Quantos estabelecimentos credenciados a aemp resa contratada deverá
apresentar? Qual o prazo de apres entação?" [sic]

Resposta :

O número de estabelecimentos credenciados deve estar de acordo com o item 2.4

do Anexo 11- Termo de Referência:

2.4. Possibilitar sua utilização pelos servidores e estagiários da Câmara na

aquisição de gêneros alimentícios "in natura': em ampla e abrangente rede de

estabelecimentos afiliados (hipermercados, supermercados, mercados,

mercearias, açougues, frutarias, peixarias, etc.), que possuam lojas na cidade

de Jacarei/SP e demais cidades do Vale do Paralba, devendo ser

apresentada a relação de credenciados juntamente ao cartão.
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Apresentar os estabelecimentos credenciados até o momento da entrega dos

cartões.

Sem mais, mantém-se inalterada a data e horário já designados para

recebimento dos envelopes e inicio da sessão pública, qual seja, dia 23/11/20 21, às

09h, no Auditório desta Casa Legislativa. O edital e seus anexos, bem como este

comunicado, permanecem disponiveis junto ao site www.jacarei.sp.leg.br.
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