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PREGÃO PRESENCIAL N°18/2021 
 
PROCESSO Nº 410/2021-5 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, 
IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. 
 
 
Senhores Licitadores, 
 
Sirvo-me do presente, á caráter de esclarecimento, para sanar as dúvidas apresentadas: 
 
 
Respostas dos questionamentos da empresa CONTROLLER: 
 
  1.Qual prazo para disponibilização dos créditos? 
Caso, esteja-se referindo ao quantitativo de recargas, serão acumulativas pelo 
tempo em que perdurar a vigência do contrato. Quanto ao período de 
contratação estará de acordo com a cláusula quarta da minuta de contrato. 
 
   2. Qual a atual fornecedora e a taxa por ela praticada? 
O ultimo contrato teve sua vigência encerrada ao final do mês de agosto, o 
contratado era a empresa Ticket Serviços AS, a mesma propôs a isenção da 
cobrança de taxa de administração para a prestação de serviços. 
 
  3.Qual o prazo para entrega da rede de estabelecimentos credenciados? 
Visando á extrema necessidade de efetuarmos a primeira recarga até o final de 
outubro no ato do pregão presencial, as empresas deverão apresentar a lista de 
atual rede credenciada no município, preferencialmente com pelo menos 10 
estabelecimentos credenciados para a primeira recarga. 
 
   4. Admite taxa negativa? 
 Sim, lembrando que a taxa inicial de lances é de -0,12% que corresponde a R$ 
59,93 conforme apresentado na pesquisa de mercado e item 8 do Anexo I do 
Edital.  
 
   5. Os cartões serão entregues na secretaria de Educação item 3.2.2 do termo de 
referencia ou nas escolas, segundo os itens 2.2.3 e 3.2.8 do termo de referência? 
Conforme item 3.2 do Anexo I do edital, para melhor fiscalização do contrato, os 
cartões deverão serem entregues na secretaria de educação e cultura (Av. Dom 
Pedro I, N° 487- centro-Rio Grande da Serra), porém deverão conter identificação 
de unidade escolar pertencente em suas embalagens, uma vez que as informações 
(CPF de responsáveis, quantidade de alunos e unidade escolar) serão fornecidas 
para o vencedor para a confecção dos mesmos. 
 
 
Respostas dos questionamentos da empresa BIQ BENEFICIOS LTDA: 
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    1.Qual a quantidade de estabelecimentos a licitante vencedora deverá credenciar 
para suprir a vigência de “ampla rede”? 
Visando á extrema necessidade de efetuarmos a primeira recarga até o final de 
outubro no ato do pregão presencial, as empresas deverão apresentar a lista de 
atual rede credenciada no município, preferencialmente com pelo menos 10 
estabelecimentos credenciados para a primeira recarga. 
 
    2.Qual o prazo para apresentação da rede credenciada? 
A empresa vencedora deverá apresentar a lista de atual rede credenciada no 
município no momento da assinatura do contrato. 
 
 
Respostas dos questionamentos da empresa MS BENEFICIOS: 
 
1.Qual o prazo para a entrega da rede credenciada de estabelecimentos? 
A empresa vencedora deverá apresentar a lista de atual rede credenciada no 
município no momento da assinatura do contrato. 
 
 
2.Qual o quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados? 
Visando á extrema necessidade de efetuarmos a primeira recarga até o final de 
outubro no ato do pregão presencial, as empresas deverão apresentar a lista de 
atual rede credenciada no município, preferencialmente com pelo menos 10 
estabelecimentos credenciados para a primeira recarga. 
 
 
3.Como se dará comprovação dos estabelecimentos credenciados? 
A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio de relação 
(em formato MS-Excel), contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e 
telefone. 
 
 
Respostas dos questionamentos da empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS 
LTDA: 
 
 1 . Vocês já possuem fornecedor do abjeto ensejado? Se sim, pode me informar qual é a 
empresa e taxa aplicada? 
 
O ultimo contrato teve sua vigência encerrada ao final do mês de agosto, o 
contratado era a empresa Ticket Serviços AS, a mesma propôs a isenção da 
cobrança de taxa de administração para a prestação de serviços. 
 
2. Quantos estabelecimentos credenciados a empresa contratada deverá apresentar? 
Visando á extrema necessidade de efetuarmos a primeira recarga até o final de 
outubro no ato do pregão presencial, as empresas deverão apresentar a lista de 
atual rede credenciada no município, preferencialmente com pelo menos 10 
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estabelecimentos credenciados para a primeira recarga. 
 
 
3. Qual o prazo de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados pela 
empresa contratada? 
A empresa vencedora deverá apresentar a lista de atual rede credenciada no 
município no momento da assinatura do contrato. 
 
 
Respostas dos questionamentos da empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA: 
 
1 . Há fornecedor atual para este objeto com objetivo de suprir fornecimento de VA para 
alunos (projeto social), e qual a taxa praticada por este fornecedor? 
O último contrato teve sua vigência encerrada ao final do mês de agosto, o 
contratado era a empresa Ticket Serviços AS, a mesma propôs a isenção da 
cobrança de taxa de administração para a prestação de serviços. 
 
2 . A forma de devolução dos créditos conforme o item 3.2.15, poderia ser de outra 
maneira, segue explicação: os valores seriam retidos automaticamente em nossos 
sistemas e a restituição ficaria como saldo e manuseados para os cartões do mês atual, 
observo que nosso sistema possui relatório para esse tipo de controle com acesso da 
pessoa do órgão responsável pelos pedidos mensais. 
É de nossa preferência manter as recergas em valor fixo , R$ 60,00/ aluno, para 
que não haja questionamentos sobre divergencias de valores pelos pais de alunos 
, quando não for possível cair o valor manuseado de sobra de recargas. 
 
3. Qual o prazo para apresentação da relação da rede credenciada (estabelecimentos)? 
A empresa vencedora deverá apresentar a lista de atual rede credenciada no 
município no momento da assinatura do contrato. 
 
 
4. Considerando que o valor a ser creditado em cada cartão será o valor de R$60,00 
(sessenta reais), multiplicando pela quantidade de 2.189 usuários, obtemos o valor 
mensal de R$131.340,00 e multiplicado para 12 meses de fornecimento o valor global 
será de R$ 1.576.080,00? Este valor deverá ser o que devemos calcular a taxa ofertada 
na proposta? No edital item 8. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1,  somente consta o valor já com aplicação de desconto o que seria inviável trabalhar 
com este valor indicado como global e cálculo inicial da taxa a ser oferecida. 
 
A taxa inicial de lances é de -0,12% que corresponde a R$ 59,93 conforme 
apresentado na pesquisa de mercado e item 8 do Anexo I do Edital. Para 
elaboração da proposta deverá ser seguido o modelo de proposta comercial 
conforme Anexo II do edital. 
 
Respostas dos questionamentos da empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE 
PAGAMENTOS LTDA:  
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1 .Vocês já possuem fornecedor do objeto ensejado? Se sim, pode me informar qual é 
a empresa e taxa aplicada? 
O último contrato teve sua vigência encerrada ao final do mês de agosto, o 
contratado era a empresa Ticket Serviços AS, a mesma propôs a isenção da 
cobrança de taxa de administração para a prestação de serviços. 
 
 
2. Quantos estabelecimentos credenciados a empresa contratada deverá apresentar? 
Visando á extrema necessidade de efetuarmos a primeira recarga até o final de 
outubro no ato do pregão presencial, as empresas deverão apresentar a lista de 
atual rede credenciada no município, preferencialmente com pelo menos 10 
estabelecimentos credenciados para a primeira recarga. 
 
 
 
3. Qual o prazo de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados pela 
empresa contratada? 
 
A empresa vencedora deverá apresentar a lista de atual rede credenciada no 
município no momento da assinatura do contrato. 
 
 
 

Espero ter coloborado com os esclarecimentos prestados, e fico a disposição para 

quaisquer novas e eventuais dúvidas. 

Conto com a presença de todos na sessão de abertura do certame para o dia 

05/10/2021 às 10h00. 

 

 

Rio Grande da Serra, 01 de outubro de 2021. 

 

 

Mercedes Branco 
Setor Orçamentário. 

Secretaria de Educação e Cultura 


