
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

COMUNICADO nO 02 - Pregão Presencial n° 14/2022

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

Em resposta a questionamento formulado por empresa interessada em

participar do certame em epígrafe, informo que os autos foram submetidos à análise

do Departamento Requisitante do objeto, que esclareceu o que abaixo segue:

Questão 1

Sra . Luana ,

o com unicado não esclarece o nú me ro de estabelec imentos a serem crede nciados, faz apenas referência a it em do

edita l, que também nã o faz mençã o a nenhum núm ero de est abe leci mentos credenciados .

2.2 2. Possib ilitar sua utilização pelos servidores e estagiários da Câmara na

aqursiç ão de gêneros alfmenticios vin natura", em ampla e abrangente rede de

estabelecimentos afiliados (hipermercados. supermercados. mercados. merceanas.

açougues, frutanas , peixanas , etc) , que possuam lojas na Cidade de Jacare í/SP e:

demais cidades do Vale do Paraiba. devendo ser apresentada a relação de

credenciados juntamente ao cartão.

" Am pla e ab ra nge nte rede de estabe leci mentos" dá cert a subjetiv idade em sua interp reta ção, o que é vedado na

modalidade de lici tação pregão .
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREí - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Resposta

Em resposta a dúvida do interessado , esclareço que necessitamos, na região do

Vale do Paraíba, de diversos estabelecimentos do tipo hipermercados,

supermercados, mercados, mercearias , açougues , frutarias , peixarias, etc. que

atendam a demanda dos nossos servidores e estagiários na região.

Considerando que tal esclarecimento não enseja alteração no edital e

anexos , permanece inalterada a data e horário para recebimento dos envelopes e

início da sessão pública agendada para 04/11/2022, às 09h , no Auditório desta

Casa Legislativa. O edital republicado , bem como seus anexos, assim como este

comunicado permanecem disponíveis junto ao site www.jacarei.sp./eg.br.

careí, 27 de outubro de 2022.
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