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Bom dia,
A empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS , inscrita no CNPJ sob o ri.12 92.559.830/0001-

71, analisando os termos do processo Iicitatório do Pregão 002/2019, vem, perante Vossas Senhorias,
requerer esclarecimento, no seguinte questionamento:

Gostaríamos de saber qual a empresa que fornece o serviço atualmente para o CRC/MT, juntamente com a
taxa utilizada pelo contrato da mesma.
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Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.2 1
Trata-se de pedido de esclarecimentos apresentado acerca dos termos do Edital de Pregão
Eletrônico n2 02/2019 - UASG 927577, que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de natureza continuada, referente ao gerenciamento
e ao fornecimento de vales-refeições e vales-alimentações, através de cartões magnéticos, em
PVC, com chip de segurança, para os funcionários do CRCMT, conforme as especificações e
demais condições estabelecidas no Anexo I —Termo de Referencia.
Considerando que o esclarecimento trata-se de informações acerca do contrato em vigência
deste CRCMT, o assunto foi submetido à análise e manifestação do Setor Requisitante.
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ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS:
A empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o n2.
92.559.830/0001-71, analisando os termos do processo licitatório do pregão 002/2019, vem,
perante Vossas Senhorias, requerer esclarecimento, no seguinte questionamento:
Gostaríamos de saber qual a empresa que fornece o serviço atualmente para o CRC/MT,
juntamente com a taxa utilizada pelo contrato da mesma.
RESPOSTA DO SETOR REQUISITANTE:
"A empresa que atualmente presta os serviços acerca do fornecimento em cartões dos auxílios
refeição e alimentação para os funcionários deste Conselho, é a SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. — CNPJ: 69.034.668/0001-56 e a taxa contratada corresponde a
"0" (zero)."
Dessa forma, a Pregoeira entende que os esclarecimentos foram devidamente prestados pela
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Área Técnica, ao tempo em que se mantém a disposição para outros esclarecimentos que
porventura sobrevierem.

JEANE A IMVIAGALHÃES ALVES
Pregoeira

