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COMUNICADO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

                         
                                                
                                                                 
REF: CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 

“... Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de administração e gerenciamento de CARTÃO ALIMENTAÇÃO e 
CARTÃO REFEIÇÃO, através de documento de legitimação 
eletrônico/magnético dotado de tecnologia apropriada e de 
documento de legitimação destinado exclusivamente para aquisição 
de gêneros alimentícios e também destinado ao pagamento de 
refeições em restaurantes e estabelecimentos correlatos, para serem 
utilizados pelos servidores da EMURB, junto à rede credenciada de 
estabelecimentos comerciais...” 

 
                                                                      
Prezados Senhores: 
 

É a presente para levar ao conhecimento de Vossas Senhorias, que após 

a análise da Comissão Julgadora de Licitação com relação à impugnação da empresa Verocheque 

em virtude do documento de habilitação “Atestado de Capacidade Técnica”  que ambas empresas 

Vale Card e Sindplus apresentaram sem firma reconhecida, conforme exigia-se no item 6.1.13 do 

Edital em questão, resolve julgar as empresas anteriormente impugnadas pela empresa 

Verocheque, como habilitadas para a próxima fase do certame, pois os documentos ora 

apresentados gozam de fé pública, posto que emitidos por autoridade pública, respectivamente, a 

qual afirma a certeza e a verdade de tais documentos, conforme fundamentou a assessoria 

jurídica da EMURB. 

Certo é que, a impugnação não demonstra nenhum descumprimento ao 

edital, refletindo, se analisado com extremo rigor, falhas de caráter meramente formal, que não 

trazem nenhum prejuízo ao processo e, principalmente, ao interesse público e por tais razões, não 

merecem acolhimento. 



 
Ficam, portanto, todas as empresas NOTIFICADAS quanto ao exposto, 

para abertura, nesta data, do prazo recursal de que trata o art. 109, inciso I, alínea ”a”, da Lei 

Federal 8.666/93 e alterações posteriores.  

Ficam também, desde já NOTIFICADAS que a sessão de abertura das 

propostas será realizada no dia 23/06/2014 as 09:00 horas na sede da Emurb no endereço Av. 

Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nº 2150 – Jardim Mona. 

Sendo o que nos cumpria informar, subscrevemo-nos 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão: 

  

Jório Basso Filho 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

Claudina Pereira Prado 

Membro Suplente da Comissão de Licitação 

 

 

Rodrigo da Silva Pavin 

Membro Suplente da Comissão de Licitação 

 


