COMUNICADO I
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019 – SEBRAE/RN – CPL
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 04/2019 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos participantes, vem
esclarecer que:
QUESTIONAMENTO 01: Qual a taxa de credenciamento estipulada?
RESPOSTA: Em atenção ao questionamento esclarecemos que o item 7.1.5.1 do Edital traz a seguinte
redação:
“Taxa de administração/lucro mensal, sob pena de desclassificação, deverá ser no percentual
máximo de 3% (três por cento), que incidirá sobre o valor mensal dos serviços prestados,
sendo permitido apenas o percentual NULO, e não NEGATIVO”.
Assim, solicitamos a leitura atenciosa do Edital do certame.
QUESTIONAMENTO 02: Qual a empresa que era dona do contrato anterior?
RESPOSTA: A empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, através do contrato 053/2014.
QUESTIONAMENTO 03: Qual a pontualidade no pagamento?
RESPOSTA: O item 8.4 do Termo de Referência do edital trata da forma como são efetuados os pagamentos:
“O pagamento será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, Recibo e das certidões
de regularidade com o INSS, FGTS e RECEITA FEDERAL, acompanhada do devido atesto
do setor competente do SEBRAE/RN, correspondente ao mês da última competência vencida,
e a efetivação do pagamento em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota Fiscal/Fatura
emitida pela contratada, que essa emissão deverá ocorrer entre o dia 01 a 05 do mês”.
QUESTIONAMENTO 04: Existe algum número de processo administrativo referente ao edital?
RESPOSTA: Processo nº 1277/2019.
QUESTIONAMENTO 05: Qual o número de cartões a ser utilizado?
RESPOSTA: Temos uma estimativa de 50 cartões, sendo 26 cartões com placa definida e 24 “coringas” que
poderão ser associados a qualquer placa.
QUESTIONAMENTO 06: Qual a carga deverá ser feita em cada cartão?
RESPOSTA: A carga ficará a critério da gestão interna do SEBRAE/RN.

Este comunicado será divulgado via Internet no site do SEBRAE/RN, endereço www.rn.sebrae.com.br, no
link Licitações.
Natal, 01/04/2019
Atenciosamente,
Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN

