
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 

PROCESSO N°: 45093/2022  

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, 

administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão 

Eletrônico/Magnético de Débito com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Agência Municipal 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

  

1. INTRODUÇÃO  

1.1. O presente procedimento licitatório tem como escopo a contratação de empresa 

especializada para fornecimento e gerenciamento de benefício de vale-alimentação.  

1.2. O Pregão Eletrônico n° 001/2022 foi publicado no dia 24 de agosto de 2022, com a 

data de abertura do certame marcada para o dia 19 de setembro de 2022, às 12h30min.  

1.3. Ocorre que, no dia 26 de agosto de 2022 às 13h17min, foi solicitado pedido de 

esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2022, encaminhado, via 

correspondência eletrônica. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

2.1 Nos termos do item 36 do Edital de Pregão Presencial n° 001/2020, os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao procedimento licitatório deverão ser dirigidos ao(a) 

Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.  

2.2. Os esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de prazo de até 02 (dois) dias 

úteis. 

2.3. Estando a abertura da sessão pública agendada para o dia 19/09/2022, às 12h30min, 

e tendo sido o presente pedido de esclarecimento realizado pela requerente no dia 

26/08/2022, reconhece-se a tempestividade do mesmo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

3.1. A requerente faz o seguinte questionamento:  

1. Vocês já possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual 

fornecedora e qual a taxa aplicada? E por qual motivo está havendo a rescisão do 

contrato?   

 



 

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

4.1. Em análise ao pedido de esclarecimento, procedemos a seguinte manifestação: 

1) Sim. Atualmente a Agersa possui o Contrato n° 008/2019 com a empresa Le Card 

Administradora de Cartões Ltda, CNPJ n° 19.207.352/0001-40. A Taxa de Administração 

é 0%. O referido contrato está vigente até 17/10/2022. Não haverá a prorrogação do 

contrato tendo em vista que houve uma alteração na legislação municipal, de forma que 

o aumento do número de beneficiados e do valor do benefício supera 25% do valor inicial 

do contrato, o que inviabiliza o acréscimo previsto no art. 65, §1°, Lei n° 8666/1993. 

Dessa forma, se faz necessária a realização de novo procedimento licitatório.   

 

 

5. CONCLUSÃO  

5.1. Ante o exposto, com base nas informações acima apresentadas o presente 

esclarecimento passa a compor o processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico n° 

001/2022, integrando-o para todos os fins.  

5.2. Importa consignar que os pedidos de esclarecimento com as respectivas respostas 

encontram-se disponibilizados no site da AGERSA no seguinte endereço eletrônico: 

www.agersa.es.gov.br  e no site https://www.gov.br/compras. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de agosto de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 

Portaria n° 116/2021 

http://www.agersa.es.gov.br/

