
 

 

 

 

Página 1 de 2 

 

 

ESCLARECIMENTO 05 

 

PROCESSO Nº 013/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 

 

OBJETO: Contratação para Prestação de Serviços de Fornecimento e Gestão de Vale 

Refeição, Vale Alimentação (Cesta Básica) e Vale Transporte, conforme quantidades e 

especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

 

Abaixo transcrevemos questionamentos, encaminhados via e-mail por licitante, e suas 

respectivas respostas, enviadas pela área técnica: 

 

Questionamento – Considerando a planilha de projeção de custos da CEAGESP 

apresentada no ANEXO I, item 3.1.9.5, questionamos: 

 

Pergunta 1 – a) Qual a quantidade de cartões Refeição atual e qual valor mensal que cada 

um deles recebe? 

 

Resposta 1 – Atualmente, 298 cartões ativos. O valor mensal para o benefício Refeição é de 
R$ 796,50, valor esse que poderá ser creditado no cartão Vale Alimentação, conforme opção 
do empregado (integral ou parcialmente). Dos 298 cartões, somente 135 optaram pelo valor 
total do crédito de R$ 796,50. 
 
 
Pergunta 2 – b) Qual a quantidade de cartões Alimentação e qual valor mensal que cada um 
deles recebe? 
 
Resposta 2 – Atualmente, 594 cartões ativos. O valor mensal para o benefício Cesta Básica 
(VA) é de R$ 315,54. O valor mensal varia conforme a opção, considerando a transferência 
de créditos do Vale Refeição. 
 
 
Pergunta 3 – c) O item Horas Extras prevê 142 tickets, qual seria ele? Refeição ou 
Alimentação? Qual valor depositado individualmente? 
 
 
Resposta 3 – A maioria dos empregados (85%) optam em receber os créditos dos tickets 
referente às Horas Extras no Cartão Alimentação. No item informado foi considerada a 
contagem de crédito facial para 142 empregados, valor esse que varia de acordo com o 
número de dias em que o empregado realizar horas extras. 
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Pergunta 4 – d) Quantos cartões são disponibilizados aos estagiários? Qual a quantidade de 
cada produto (alimentação e refeição)? Qual valor mensal que cada estagiário recebe? 
 
 
Resposta 4 – O estagiário recebe um único cartão, alimentação ou refeição. Nº de estagiários 
(atual): 72. O valor do crédito equivale ao número de dias úteis no mês x R$ 13,28. 
 
 
 
 

SP, 15/05/2019.  

 

Luiane de A. Moreira 

Pregoeira 


