ESCLARECIMENTOS
Aos 10 dias do mês de Fevereiro de 2017, recebemos a solicitação de esclarecimento abaixo, referente ao Pregão 002/2017.

PERGUNTA Nº 01 = Assim a relação de estabelecimentos deverá ser apresentada na Habilitação ou 10 dias após a

assinatura do Contrato?
Você poderá apresentar declaração assinada informando que possui os 5 mil estabelecimentos, caso seja
habilitada. E a relação dos mesmos conforme disposto no item 15.

QUANTO AO VALOR TOTAL ANUAL:
10. DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E DA EXIGIBILIDADE
10.1. O valor Mensal Atual do vale-refeicao e/ou Alimentacao e de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) por funcionario efetivo e de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove
reais) para estagiários, para fins de cálculo do valor total e alcance da taxa de administracao/desconto a ser ofertada no certame, sendo disponibilizado conforme segue:
10.1.1. 39 (trinta e nove) Cartoes Alimentacao para funcionarios efetivos e 02 (dois) para estagiarios.
10.1.2. 16 (dezesseis) Cartoes Refeicao para funcionarios efetivos e 01 (um) para estagiario.
10.2. Estes quantitativos
10.2. Estes quantitativos podem ser alterados de acordo com a solicitacao desta autarquia, de acordo com o seu planejamento.
10.3. Serao emitidos faturas compondo os seguintes valores estimados para a vigência contratual de 12 (doze) meses, considerando-se a taxa 0,5% (meio porcento), sendo estes
considerados os maximos a serem aceitos pela Administracao;

10.3.1. R$ 414.960,00 (quatrocentos e quatorze mil, novecentos e sessenta reais), para Cartao Alimentacao;
10.3.2. R$ 171.171,00 (cento e setenta e um mil, sento e setenta e um reais), para Cartao Refeicao;
10.3.3. R$ 25.142,50 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centos), para Cartoes Gift Card.
10.3.4. R$ 611.273,50 (seiscentos e onze mil, duzentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos), e o custo total estimado desta contratação, podendo variar de acordo com o
planejamento do CRQ-III.
Valor total estimado para prestação de serviço R$ 611.273,50 x 0,50% (Taxa Máxima Aceitável)= R$ 641.837,18 (seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e sete
reais e dezoito centavos)
2.3. O Cartão VALE-REFEICAO/ALIMENTACAO devera atender aos seguintes critérios:
2.3.1. Serem fornecidos em valores integrais;
2.3.2. Apresentar-se fisicamente no formato de cartão, contendo cada um o valor MENSAL de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) para colaboradores efetivos e R$ 399,00
(trezentos e noventa e nove reais) para estagiários, em Dezembro devera ser disponibilizado cartão “gift card” com o crédito de R$ 445,00 para colaboradores efetivos e 225,50 para
estagiários.

Assim calculando-se:
Alimentação
39 servidores x 798,00 = 31.122,00 x 12 = 373.464,00
02 estagiários x 399,00 = 798,00 x 12 = 9.576,00
subtotal =R$ 383.040,00
Refeição
16 servidores x 798,00 = 12.768,00 x 12 = 153.216,00

01 estagiário x 399,00 x 12 = 4.788,00
subtotal =R$ 158.004,00

Refeição
16 servidores x 798,00 = 12.768,00 x 12 = 153.216,00
01 estagiário x 399,00 x 12 = 4.788,00
subtotal =R$ 158.004,00
Natal/Dezembro
55 servidores x 445,00 = 24.475,00
03 estagiários x 225,50 = 676,50
subtotal =R$ 25.151,50
Total Geral: R$ 566.195,50

PERGUNTA Nº 02 = O valor estimado (sem a taxa) é de R$ 611.273,50 ou de R$ 566.195,50?

Segue abaixo demonstrativo, o motivo da diferença é devido a estimativa de reajuste do valor mensal para
cada colaborador.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 2017.
______________________________________
Alida Bernardo
Pregoeira

