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LICITAÇÃO

De: LICITAÇÃO <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 11:03
Para: 'maria.aranha@embratec.com.br'
Assunto: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO PE012/2015

Sra. Maria Cecilia, 

Em resposta ao pedido de impugnação ao edital PE012/2015, a Empresa Brasileira de Tecnologia e 

Administração de Convênios HAAG S/A, enviado por e-mail, não foi cumpriu ao descrito no item 1.3 do 

referido regulamento. 

 

1.3. O edital se encontra disponível no endereço www.licitacoes-e.com.br. As 
interessadas poderão solicitar esclarecimentos pelo e-
mail  licitacao@crcrj.org.br  e/ou formular impugnações acerca do objeto deste 
edital, exclusivamente por protocolo, por escrito, até 02 (dois) dias úteis 
anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Primeiro de Março, 
33, Centro, Rio de Janeiro, no horário das 10h às 17h – Comissão Permanente de 
Licitação. 

 

No entanto, informamos que não houve provimento o pleito, em virtude de que o referido edital encontra-

se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Acórdão 1228/2014 -Plenário, TC 

010.211/2014-4, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 14.5.2014: 
 

“Na contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação por meio de 

cartão magnético, é aceitável a exigência de cartão equipado com chip de segurança. 

O uso dessa tecnologia se insere na esfera de discricionariedade do contratante, 

cabendo às empresas atuantes no setor a evolução de sua tecnologia com vistas a 

oferecer as soluções condizentes com esse instrumento de segurança...”. Acórdão 

1228/2014 Plenário, TC 010.211/2014-4 

 

Desta forma, entendemos que não há tratamento diferenciado, e sim uma preocupação desta Administração 

em garantir maior segurança na utilização dos cartões pelos funcionários desta Casa, motivo pelo qual 

negamos, no mérito, provimento à impugnação ora analisada. 

 

Att. 

 

Cecilia Bandeira 

Pregoeira 
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On Mon, 27 Jul 2015 19:34:14 +0000, Maria Cecilia Lock Aranha wrote 

> À  

>    
> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ  
>    
> A/C: Sra. Pregoeira, Responsável pelo Pregão Eletrônico nº 012/2015.  
>    
>    

>     
> Prezados, boa tarde!  
>    
> A Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S/A., CNPJ 
03.506.307/0001-57, vem através desta encaminhar anexo, impugnação ao edital 
supramencionado.  
>    
> Aguardaremos sua breve resposta, a fim de viabilizar nossa participação neste 
certame!  
>    
> Desde já agradecemos sua atenção!  
>    
>    
>    
>    
>  

>    
> Atenciosamente,   
>    

> Maria Cecília L. Aranha  

> Líder em eficiência  

>    
> Mercado Público - Licitações  

> + 55 51 3920-2200 - Ramal 8272  
>    
>  
>    
>    
>  

> As informações desta mensagem eletrônica podem ser confidenciais ou privilegiadas, qualquer forma de utilização destas informações depende da 
autorização do emissor deste e-mail. Este recurso é utilizado somente para fins profissionais pertinentes a esta Companhia, eximindo o empregador de 
responsabilidades sobre o uso pessoal ou impróprio. O mesmo não necessariamente reflete a posição oficial da empresa. Se esta mensagem foi recebida 
por engano, o conteúdo deve ser apagado e o remetente avisado imediatamente através de resposta a este e-mail. 
>  
> The information in this electronic message may be confidential or privileged, any form of use of this information depends on the authorization of the sender 
of this e-mail. This resource is used only for business pertaining to this Company, releasing the employer of responsibility for improper or personal use. This 
message doesn't necessarily reflect the official position of the company. If this message was received by mistake, the content should be deleted and the 
sender notified immediately by replying to this email. 
>  
 
 
Comissão Permanente de Licitação 

 


