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COMUNICADO I – ESCLARECIMENTOS 01 a 07 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na Prestação de serviços de implementação, 
gerenciamento, administração, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento de cartões magnéticos 
do tipo: “vale alimentação” e “vale refeição”, para utilização por funcionários do CONSAMU, no âmbito 
do PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador). 
O CONSAMU, Cascavel - PR, por intermédio do Pregoeiro, transcreve e esclarece as dúvidas de licitantes, à 
saber: 
01) Pergunta: “Qual a quantidade de funcionários que se beneficiam do vale refeição?  
Resposta: conforme última recarga efetuada 259 funcionários, considerando que os beneficiários são aqueles que 
laboram mais de 12 horas/dia, tendo variação mensal conforme escala de trabalho. 
 
02) Pergunta: “Qual a quantidade de funcionários que se beneficiam do vale alimentação?  
Resposta: conforme última recarga efetuada 241 funcionários 
 
03) Pergunta: “Qual o valor do crédito do vale alimentação? E do vale refeição? 
Resposta: Atualmente o valor do vale alimentação é de R$260,00 e do vale refeição é de R$ 9,00. 
 
04) Pergunta:”Qual a quantidade total de usuários? 
Resposta: Atualmente 259 funcionários 
 
05) Pergunta: “A tabela constante da pag.20 do Edital refere-se á estimativa de gasto mensal?  
Resposta: Sim, uma estimativa mensal podendo variar, pois o CONSAMU conta com diversas categorias sindicais 
e conforme contratações. 
 
06) Pergunta: “Qual o prazo de vigência do contrato? 
Resposta: 24 meses renovados a cada 12 meses. 
 
07) Pergunta: QUANTO À APRESENTAÇÃO DA REDE 
De acordo com o item 10.1 do presente edital, na data da assinatura do contrato deve ser apresentado relação 
nominal completa, conforme condições mínimas estabelecidas. Considerando que serão licitados duas 
modalidades de cartão (alimentação e refeição), a quantidade de estabelecimentos solicitada, pode ser o 
somatório das duas modalidades?  
Resposta: Sim, desde que o somatório atinja o mínimo solicitado ou seja :  
 300 (trezentos) estabelecimentos credenciados para as bases de Cascavel/PR. 
 100 (cem) estabelecimentos credenciados para as bases de Toledo/PR, Guaira/PR e Quedas do 

Iguaçu/PR, que são bases avançadas e  
 50 (cinquenta) estabelecimentos credenciados para as bases de Corbélia, Jesuítas, Nova Aurora, Assis 

Chateaubriand, Palotina, Marechal Candido Rondon, Santa Helena, Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, 

Capitão Leônidas Marques, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu, são unidades básicas. 
 
 

Cascavel/PR, 24 de setembro de 2014. 
 

Alessandra Galo 
Pregoeira 


