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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU - CNPJ 17.420.047/0001-07 
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019  – ESCLARECIMENTOS  
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)”, por intermédio da Pregoeira, transcreve e esclarece as dúvidas 
de licitantes, à saber: 
 

01. Pergunta: 1) Caso todos os licitantes ofertem taxa zero, como se dará o desempate? 
 

       RESPOSTA:  Conforme itens:  
 

1.2 (Anexo IV do Edital): Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas de pequeno porte; 

 
8.4 Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo preço, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 

 
 
02. Pergunta 2) O desempate será nos moldes no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93 ? 

 
RESPOSTA:  Conforme menciona o Art. 3º § 2º da Lei 8.666/93: 
 
§ 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
II - produzidos no País; 
 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
 
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 
2015) 
 
Ou seja, a possibilidade de utilização deste critério somente será possível caso ocorra empate 
entre empresas ME/EPP, ou somente entre empresas não enquadradas como ME/EPP. 
 
 

Cascavel/PR, 25 de abril de 2019. 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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