
22/10/2021 11:36 Email – Neilton Carneiro do Nascimento – Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGQ0OGFlMWFmLWYxMzUtNDQxMS1hNTkxLTRkYThkMzAzZTM5OQAQAGKDvZNQZUtlnp6… 1/4

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 004/2021

Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>
Sex, 22/10/2021 11:37
Para:  MORAES Jesse <JESSE.MORAES@sodexo.com>

Prezado Bom dia:  
Segue abaixo respostas aos pedidos de esclarecimentos referente ao prazo do contrato e valor
es�mando anual; 

1. Referente ao envio da proposta no sistema do Banco do Brasil, é correto o entendimento de que
deverá ser inserido no sistema o valor correspondente à contratação anual, ou seja, valor global
acrescido de taxa de administração ou desconto?        

 Reposta Sim, o valor correspondente é o valor de 1 ano mais a taxa de administração,  valor es�mado
conforme item 9.10, contrato pode chegar até a 5 anos no limite de 60 meses;

De: MORAES Jesse <JESSE.MORAES@sodexo.com> 
Enviado: sexta-feira, 22 de outubro de 2021 11:03 
Para: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br> 
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 004/2021
 
Obrigado, Neilton.
 
 
 
Jesse James P. Moraes
 
Diretoria de Mercado Público 
Cel: (+55 61) 99278-5205 
jesse.moraes@sodexo.com
 
Líder mundial em Serviços de Qualidade de Vida: www.sodexobeneficios.com.br 
Junte-se à luta contra a fome: www.stop-hunger.org.br

AQUI é a melhor empresa para trabalhar, no setor de Benefícios, eleita em 2019, pelo maior e mais
importante prêmio de gestão de pessoas e clima organizacional do País!
 
Clique para saber mais sobre esta e outras conquistas!
 

mailto:jesse.moraes@sodexo.com
http://www.sodexobeneficios.com.br/
http://www.stop-hunger.org.br/
https://www.sodexobeneficios.com.br/sobre-a-sodexo/premios.htm
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De: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>  
Enviada em: sexta-feira, 22 de outubro de 2021 10:41 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>; MORAES Jesse <JESSE.MORAES@sodexo.com> 
Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 004/2021
 
Prezado Bom dia:
Seguem as respostas aos pedidos de esclarecimentos;
At.te, 

 

De: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:35 
Para: Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br> 
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 004/2021
 
 
 
Atenciosamente,

 
 

De: GARBO DOS SANTOS Juliana <Juliana.SANTOS2@sodexo.com> 
Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 16:03 
Para: Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br> 
Cc: MORAES Jesse <JESSE.MORAES@sodexo.com>; PEDROSA SALES Flávia <flavia.sales@sodexo.com> 
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 004/2021
 
Prezados senhores da Comissão de licitações, boa tarde!
 
A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
69.034.668/0001-56,  interessada em par�cipar do processo licitatório em referência solicita os seguintes
esclarecimentos:
 

1. Qual a taxa de administração pra�cada pelo atual fornecedor do SESI- PA?    Atualmente a Taxa é
(-3,86);                                                                                                                                                                           
                                          

2. Em relação ao valor global es�mado de R$ : R$ 5.134.159,92, verifica-se que ao mul�plicar a
quan�dade de usuários (789) x o valor mensal do crédito individual de R$ 546,42, o valor mensal será
de R$ R$ 431.125,38 e o valor ob�do para 12 meses será de R$ 5.173.504,56. Em que consiste essa
diferença? O valor global es�mado foi calculado com base nos créditos com incidência de alguma taxa
de administração?    Está correta, foi efetuada a cotação, o valor es�mado é a média aritmé�ca
dos que apresentaram proposta,  apresentaram taxa de administração posi�va, lembrando
que o valor Global por 60 meses, 5 anos;                                                   
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3. Qual o valor da úl�ma fatura para este serviço no contrato atual?   referente a competência de
outubro   R$ 309.289,96

4.                                                                                               
5. Referente ao envio da proposta, será aceita taxa de administração nega�va nessa

contratação?  Sim                                                    
 

1. Referente ao envio da proposta no sistema do Banco do Brasil, é correto o entendimento de que
deverá ser inserido no sistema o valor correspondente à contratação anual, ou seja, valor global
acrescido de taxa de administração ou desconto?        

 Reposta Não, o valor correspondente é o valor de 5 anos mais a taxa de administração,  valor
es�mado conforme item 9.10;
 

2. Referente ao ANEXO IV MINUTA CONTRATUAL, tal documento não foi disponibilizado como parte
integrante do edital, por gen�leza, podem disponibilizar o
documento? h�p://licitacao.transparencia.sesipa.org.br/media/documentos/04_-
_Preg%C3%A3o_Eletr%C3%B4nico_004.2021_-_Vale_alimenta%C3%A7%C3%A3o_-_SESI_-
_vf.pdf está no ambiente do Licitações e do BB também. minuta presente nas páginas 14 a 16.

 
3. Em relação a exigência do item 3.14 do Termo de referência, quais são os endereços das Unidades do

SESI /PA a serem consideradas para apresentação da rede credenciada? as cidades estão relatadas no
item 3.2 do Termo de Referência.

 
6. Quais cidades deverão ser consideradas como Região Metropolitana de Belém? Conforme LC 076 de

28/12/2011.
 

7. Referente à apresentação de amostra do cartão magné�co com chip, prevista no ITEM 3.2 do termo de
referência, em que momento deverá ser apresentado? A Amostra do cartão será solicitada após a
fase de lances para o licitante Arrematante/Vencedor. 

Ficaremos a disposição para esclarecimentos;
 
Ficamos no aguardo de retorno sobre os ques�onamentos acima.
 
Agradecemos desde já pela atenção.
 
Cordialmente.,
 
Juliana Garbo dos Santos
Mercado Público  
Vice-Presidência Comercial
 
Sodexo Benefícios e Incentivos
Com:    + 55 11 99365-6049
j.santos@sodexo.com
 
Sodexo
Líder mundial em Serviços de Qualidade de Vida: www.sodexobeneficios.com.br 
Junte-se à luta contra a fome: www.stop-hunger.org.br
 

AQUI é a melhor empresa para trabalhar, no setor de Benefícios, eleita em 2019, pelo maior e mais
importante prêmio de gestão de pessoas e clima organizacional do País!
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Clique para saber mais sobre esta e outras conquistas!
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