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OBJETO: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento, 

distribuição, implementação e administração dos benefícios de vale-alimentação na modalidade 

cartão eletrônico magnético com chip de segurança, para empregados do Sesc Pará. 

 

 

AO 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / PA 

A/C.: Pregoeiro (a) 

Ref.: EDITAL 19/0004-PG 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 
A empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S. A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 

69.034.668/0001-56, propõe à Entidade Licitadora a prestação de serviços de fornecimento e 

administração de vales alimentação e refeição, que constituem o objeto do procedimento licitatório 

em referência, nas seguintes condições: 

 

1. PREÇO/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:  

1.1. A taxa de Administração proposta é de -0,77% (zero vírgula setenta e sete por cento negativos). 

 

2.QUANTIDADE E VALORES TOTAIS ESTIMADOS DE CONTRATAÇÃO: 

     

NÚMEROS DE 

BENEFICIÁRIOS 

VALOR MENSAL 

POR 

BENEFICIÁRIO 

VALOR 

ANUAL 

VALOR DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO* 

TOTAL 

834 R$ 660,00 R$ 

6.605.280,00 

-0,77% (zero vírgula 

setenta e sete por cento 

negativos) 

R$6.554.419,32 

(seis milhões, 

quatrocentos e 

dezenove mil e 

trinta e dois 

centavos) 

 *Percentual proposto aplicado sobre o Valor Total Anual estimado de contratação. 
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 2.2 Estamos cientes de que as quantidades e valores acima descritos constituem-se em mera 
previsão para o período inicial de vigência do contrato, não estando as Entidades Licitadoras 
obrigadas a realizá-los em sua totalidade, e não cabendo à licitante eventualmente contratada o 
direito de pleitear qualquer tipo de indenização nesse sentido. 
 
3. PRAZOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
3.1 Prazo para emissão e entrega dos cartões (1ª via) após a assinatura dos contratos: O prazo de 

entrega dos cartões será de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do respectivo 

pedido sendo de inteira responsabilidade da empresa a entrega dos cartões na Diretoria de Recursos 

Administrativos desta Instituição Social, Av. Assis de Vasconcelos. 

3.2 Prazo para emissão e entrega de 2ªs vias: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 
do respectivo pedido.  
3.3 Prazo para emissão e entrega de novos cartões (inclusão de beneficiários) durante a vigência 
dos contratos: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do respectivo pedido. .  
3.4 Prazo para recarga de 2ªs vias e novos cartões: de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do 
recebimento do respectivo pedido.   
3.5 Data/prazo limite para recarga mensal dos cartões: de até 03 (três) dias úteis, contados a partir 

do recebimento do respectivo pedido.  

 

4. PAGAMENTO:  
4.1. O pagamento do valor devido poderá ser feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 
data de apresentação dos competentes documentos fiscais/ de cobrança integrantes de cada 
instrumento de contrato.  
4.2. Os documentos fiscais/de cobrança somente serão emitidos após a efetiva prestação dos 
serviços, ou seja, após a realização da carga/recarga de créditos nos cartões dos beneficiários.  
4.3. Dados Bancários: BANCO CITIBANK:745 – Agência nº 0001-9 – Conta Corrente nº03462411-2.  
 
5. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:  
5.1. Se declarada vencedora no certame, assinará o respectivo instrumento de contrato, na 
qualidade de representante legal da empresa, a pessoa a seguir mencionada:  
Nome: Giovana Vieira Alves 
Estado civil: casada 
Nacionalidade: Brasileira  
Endereço: Alameda Araguaia, 1.142 – bl. 03 – Alphaville – Barueri/SP – CEP: 06455-000 
Profissão: Advogada      Cargo/Função Gerente Comercial de Mercado Público 
RG: 27.057.528-6 SSP/SP    UF: SP        CPF: 257.716.538-29 
 
6. DECLARAÇÕES:  
a. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital e 
anexos do Processo Licitatório Pregão n°. 19/0004-PG e seus Anexos.  
 
b. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, 
inclusive custos de emissão de cartões, sejam eles 1ª ou 2ªs vias, manutenção de sistema 
informatizado, tributos, seguros, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária e 
quaisquer outras despesas ou ônus, seja a que título for, necessários ao cumprimento do objeto da 
licitação.  
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c. O percentual de Taxa de Administração proposto é fixo e irreajustável.  
 
d. Declaramos, sob as penalidades da lei, que não estamos impedidas de licitar ou contratar com o 
SESC. 
 
f. Declaramos que cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação. 
 
 
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.  
 
 
REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

Faz parte desta proposta a rede de estabelecimentos credenciados em atendimento ao item 7 do 

Termo de Referência. 

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações constantes no catálogo de rede credenciada, 

são verdadeiras.  

 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS 

O valor dos créditos será de R$ 660,00 mensalmente creditados nos cartões de aproximadamente 
834 funcionários do Sesc Pará.  
O número de funcionários do Sesc Pará previsto para a utilização do benefício é de 834 sendo que 
poderá haver variação desse número, em função de desligamentos e outros.  
O valor do credito recebido pelo beneficiário por dia útil de trabalho é atualmente de R$ 30,00 para 

uma média de 22 dias úteis/mês. 

A “Empresa” deverá disponibilizar central de atendimento (call center) 24 horas para que os 

servidores usuários do Sesc PA possam comunicar, perda, roubo ou extravio dos cartões, com 

imediata solicitação de 2ª via.  

A “Empresa” deverá disponibilizar central de atendimento (call center), com ligação gratuita – 0800 

ou local do tipo 4004, para que os gestores do contrato no SESC PA possam solucionar as demandas 

decorrentes da administração e gerenciamento do benefício. 

Os cartões de vale - alimentação deverão ser do tipo cartão eletrônico, com chip, personalizado, 
com nome do servidor e do contratante, protegido contra roubo e extravio, por meio de senha 
pessoal, recarregável mensalmente.  
A validade do Cartão não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de sua emissão.  
A empresa licitante deverá dispor de meio eletrônico e/ou telefônico para consulta de saldo 
disponível pelo usuário do cartão magnético e esclarecimentos de dúvidas relativas à utilização do 
benefício.  
A carga dos cartões será mensal, de acordo com as quantidades solicitadas pelo Serviço Social do 
Comércio - Sesc Pará.  
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O Sesc Pará, poderá solicitar o cancelamento ou estorno de créditos nos cartões magnéticos (dos 
funcionários), assumindo total responsabilidade quanto a eventuais demandas judiciais daí 
decorrentes.  
A licitante vencedora deverá administrar e fornecer o objeto da presente licitação, conforme 
solicitação do Sesc Pará, englobando as atividades (obrigações) constantes no presente edital e na 
Minuta do Contrato.  
Não poderá haver carência para o início do fornecimento dos serviços objeto da licitação.  
A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo Sesc Pará no caso de novas contratações e/ou 
desligamentos, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela administração de acordo com a 
rotatividade dos funcionários.  
Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos/magnéticos, se não utilizados dentro do mês de 
competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os 
funcionários do Sesc Pará em hipótese alguma sejam prejudicados.  
A recarga dos créditos nos respectivos cartões deverá ser disponibilizada sempre que o Sesc Pará 
comunicar a CONTRATADA." EMPRESA"  
As informações cadastrais dos funcionários do Sesc Pará, serão fornecidas à Contratada, em meio 
eletrônico, conforme layout de arquivos definindo pelo mesmo, na data de assinatura do contrato.  
Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada terá o 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao funcionário, sem 

custo para o Contratante/funcionário sendo que os créditos já deverão estar disponíveis. 

O prazo de entrega dos cartões será de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do 
respectivo pedido sendo de inteira responsabilidade da empresa a entrega dos cartões na Diretoria 
de Recursos Administrativos desta Instituição Social, Av. Assis de Vasconcelos. 
 
 
Barueri/SP, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ Nº 69.034.668/0001-56 
Michele Maia Miraldo 
Consultora Adm. de Mercado Público 
OAB/SP – 268.445 
 
 
 

 


