
 

 

Florianópolis, 29 de maio de 2017. 

 

MANIFESTAÇÃO Nº 01 - PP Nº 02/2017 

 

Assunto: resposta à consulta da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO S.A. recebida por e-mail no dia 29 de maio de 2017. 

 

 

Trata-se de consulta conforme supracitado, referente ao Edital de Pregão 

Presencial nº 02/2017, cujo objeto versa sobre a “ Contratação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de benefício de 

AUXILIO REFEIÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, na forma de documentos de legitimação 

eletrônicos (cartões de alimentação/refeição eletrônicos), dotados de tecnologia 

apropriada, amplamente aceito na região de atuação do CAU/SC, destinado aos seus 

empregados”. 

A consulta, em síntese, faz duas perguntas objetivas, que ora se passa a respondê-

las: 

1ª Pergunta: Qual a proporcionalidade da quantidade dos cartões de vale 

alimentação e vale refeição? 

Resposta: Atualmente 100% vale alimentação. Todavia, o instrumento 

convocatório prevê também o vale refeição, pois, eventualmente, pode vir a 

ocorrer o uso dessa modalidade, ante algum acordo decorrente de negociação 

salarial. 

 

2ª Pergunta: As empresas licitantes deverão emitir cartões refeição com a tecnologia 

mais segura no momento, ou seja, cartões com CHIP DE SEGURANÇA para assegurar 

requisitos mínimos de proteção contra falsificação e/ou práticas fraudulentas? 

Resposta: Não deverão, mas poderão optar pelo uso dessa tecnologia (CHIP). 

Segundo item 1.1. do edital em tela, o objeto do certame versa sobre: 

 

 

 



 

 

 “(...) contratação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 

benefício de AUXILIO REFEIÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, 

na forma de documentos de legitimação eletrônicos (cartões 

de alimentação/refeição eletrônicos), dotados de 

tecnologia apropriada, amplamente aceito na região de 

atuação do CAU/SC.” (grifamos). 

Portanto, constata-se que as licitantes deverão dotar de cartões com 

tecnologia apropriada para execução do referido serviço, amplamente 

aceito na região de atuação do CAU/SC, ou seja, a escolha da tecnologia é da 

própria proponente, condicionada que seja amplamente aceita na região de 

atuação do conselho. 

Ademais, o CAU/SC está contratando uma empresa para administrar esse 

serviço e responsabilizar-se pela execução desses serviços. Assim, a 

empresa prestadora de serviço poderá optar não somente pelo CHIP, que 

aparentemente é mais seguro, mas, também, por qualquer outra tecnologia 

que lhe possa garantir uma prestação de serviços mais segura. 

Nesse sentido, em que pese as decisões das Cortes de Contas juntadas, que 

asseguram a legalidade da exigência do CHIP DE SEGURANÇA nos editais de 

licitação, para objeto dessa natureza, entende-se que a escolha da tecnologia 

do cartão é de livre escolha e responsabilidade do proponente, desde que 

observados os demais preceitos do edital. 

 

 
Jaime Teixeira Chaves 

Pregoeiro 


