
13/04/2021 Locamail :: Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021

https://webmail-seguro.com.br/guabiruba.sc.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=8771&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto:
Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL
Nº018/2021

De Licitação Prefeitura Guabiruba <licitacao@guabiruba.sc.gov.br>

Para:
Assessoria Carvalho Licitações
<carvalholicitacoes2015@gmail.com>

Responder para <licitacao@guabiruba.sc.gov.br>
Responder para <licitacao@guabiruba.sc.gov.br>
Data 07/04/2021 14:32

Papel timbrado para esclarecimento.pdf (~199 KB)

Boa tarde,

1. No preâmbulo, parágrafo 5º relaciona as empresas que não poderão participar da licitação, como as impedidas
de contratar com a Administração Pública nos termos do art. 7° da Lei 10.520/02. No entanto, tal sanção
administrativa tem abrangência restrita à esfera do agente sancionador, ou seja, abrange apenas o ente federativo
que sancionou (União, Estado, Distrito Federal ou Município), conforme entendimento do TCU e súmula 51 do
TCE/SP. Assim, estamos corretos ao considerar que estarão impedidas de participar da licitação empresas que
estiverem impedidas de licitar, nos termo do art. 7° da Lei 10.520/02, com o município de Guabiruba, tendo em
vista que o órgão licitante é municipal?

R: O entendimento está correto. 

 

2. Qual a quantidade de cartões exata para o valor global? 9.100 seria as recargas? Pois esse valor dividido por 12,
resultaria em 758,33, resumindo que fosse 758 cartões, x R$ 280,00 = R$ 212.240,00 MENSAL e $ 2.546.880,00
global. Qual a quantidade exata que será entregue?

R: O município possui hoje próximo a 700 funcionários. O quantitativo estimado considera a
possibilidade da concessão de gratificação natalina por meio do Vale Alimentação.

3. Este edital é para registro de preços?

R: Não é para registro de preços.

4. Qual a atual fornecedora?

R: Cooper Card.

 
 
Att.
 
--- 
LEANDRO WERLE 
Agente Administrativo 
Setor de Compras e Licitações 
Prefeitura de Guabiruba/SC

 

Em 07/04/2021 10:34, Assessoria Carvalho Licitações escreveu:

Boa tarde,
Gostaria de solicitar esclarecimentos do edital de pregão presencial n°18/2021,segue anexo
Atenciosamente,
Gabriela Moraes
Assessoria Carvalho Licitações
Rua Coronel Franco nº 893, Centro 
Pirassununga/SP - CEP 13.630-136
Contato: (19) 3561-3693


