Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições

TERMO DE JUNTADA

Aos dias 13 do mês de Abril do ano de 2022, faço para fins de instrução processual, a juntada dos
documentos abaixo elencados e que seguem em anexo:


Check list



Composição do preço (documentos)



Informação técnica



Mapa comparativo do SIAG



Analise Critica do Mapa Comparativo

CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA JUNIOR
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SETASC/MT

Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro Politico Administrativo
CEP: 78049-931 • Cuiabá • Mato Grosso • mt.gov.br

Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições
Cuiabá, 13 de Abril de 2022.

CHECK LIST – PESQUISA DE PREÇO

PROCESSO Nº. 001846/2022

COMPOSIÇÃO DO PREÇO (DECRETO N° 1.126, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021, nos termos do artigo 6º, do Dec.
Est. 1.126/2021)

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços, observado o
índice de atualização de preços correspondente;
II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive Ata de registro de
preços;
III – dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data da pesquisa de preço, contendo a data e hora de acesso;
IV – pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de

cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha
desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 (seis)
meses de antecedência da data da pesquisa de preço;
V - pesquisa na base nacional ou estadual de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa
de preço.
Vl – INFORMAÇÃO TÉCNICA

VIl - Mapa Compara SIAG.

Vlll – Análise Crítica do Mapa Comparativo
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COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - Solicitação de Existência de Contratos - Serviço de…

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

Solicitação de Existência de Contratos - Serviço de Implantação, gerenciamento
e administração de cartões
3 mensagens
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: CONTRATOS SETAS/MT <contratos@setasc.mt.gov.br>

5 de abril de 2022 09:01

Olá, Bom Dia!
Venho solicitar a existência de contratos (vigentes ou com até 180 dias após o seu vencimento).
Objeto de pesquisa:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento e administração
de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferência de
Renda.
--

FORMULARIO DE COTAÇÃO - CARTÕES SER FAMÍLIA.docx
191K
Coordenadoria de Contratos - SETASC <contratos@setasc.mt.gov.br>
Para: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Cc: CONTRATOS SETAS/MT <contratos@setasc.mt.gov.br>

5 de abril de 2022 09:22

Bom dia.
Informamos que para o objeto solicitado, há vigente o contrato 067/2021 - MEUVALE, até a data de 13/10/2022.
Anteriormente, havia o contrato 021/2017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, que se encerrou em 07/11/2021, cujo a
descrição do objeto é: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para emissão, fornecimento
e administração de CARTÃO magnético, com chip ou de tecnologia similar, com gerenciamento online, para atender
famílias em vulnerabilidade social do Estado de Mato Grosso – Programa SER FAMÍLIA e profissionais do programa.
At.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "CONTRATOS SETAS/MT" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
contratos+unsubscribe@setasc.mt.gov.br.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/setasc.mt.gov.br/d/msgid/
contratos/CAMnvByrJfUZ4Y-%2BRwN6ezLezUQ8R%3DFdz1BVDbrMsrrY4Lkb4ig%40mail.gmail.com.
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0201e06b95&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6808936258509618924&simpl=msg-a%3Ar-5078…
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - Solicitação de Existência de Contratos - Serviço de…

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Coordenadoria de Contratos - SETASC <contratos@setasc.mt.gov.br>
Cc: CONTRATOS SETAS/MT <contratos@setasc.mt.gov.br>

5 de abril de 2022 09:26

Obrigado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0201e06b95&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6808936258509618924&simpl=msg-a%3Ar-5078…
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PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.
CNPJ: 69.034.668/0001-56
ENDEREÇO: Alameda Araguaia, 1142 – bloco 01 – Bairro: Alphaville – Barueri/SP –
CEP.: 06455-000
TELEFONE: (11) 3594-7737 – (11) 99483-0868
E-MAIL: michele.miraldo@sodexo.com
Ao
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - Coren-RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 927374
A empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., inscrito(a) no CNPJ/MF sob
o nº 69.034.668/0001-56, sediada na Alameda Araguaia, 1142 – bloco 01 – Bairro:
Alphaville – Barueri/SP – CEP.: 06455-000, visando concorrer no Pregão Eletrônico nº
20/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do RS - Coren-RS, neste ato
representada pela Sra. Michele Maia Miraldo, portadora da Carteira de Identidade nº
34.686.682-0, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 310.329.308-96, quem firma abaixo e se
responsabiliza pela consequente assinatura de contrato, tendo examinado as condições
com o pleno conhecimento das informações constantes do respectivo instrumento
convocatório e seus anexos, vem, por meio desta, apresentar proposta de preços para
o item conforme quadro abaixo.
DESCRIÇÃO
Gerenciamento de valealimentação/refeição e/ou vales-rancho e
benefícios correlatos e similares
concedidos futuramente pelo Coren-RS por
meio magnético (cartão) com chip de
segurança e senha, com serviços de
emissão de 1ª via, administração,
manutenção, gerenciamento, emissão de
2ª via, destinados aos empregados do
Coren-RS, no Estado do Rio Grande do Sul,
nos municípios de Porto Alegre, Caxias do
Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do
Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana.

Percentual da Taxa
Administrativa
- 2,71% (dois virgula
setenta e um por
cento negativo)

Valor total
R$
988.007,97
(novecentos e oitenta
e oito mil, sete reais e
noventa
e
sete
centavos).

Outrossim, declaramos que:
a. Os valores das taxas administrativas estão dentro da taxa de administração mínima,
conforme item 20.4 do Termo de Referência, e são aqueles apresentados no quadro
anterior.
b. A Emissão da 1ª e 2ª via do Cartão será de forma gratuita, ou seja, não haverá custo
(R$ 0,00).
Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexo.com.br

c. Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
d. Os serviços serão fornecidos de acordo com a qualidade, prazo e condições fixadas
no Termo de Referência;
e. Nos valores desta proposta estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação e a perfeita execução do serviço;
f. Esta proposta é exequível e possuímos plena capacidade de executar o objeto nos
valores acima mencionados;
g. Temos pleno conhecimento da legislação de regência desta licitação e que os
componentes serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital,
o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao
pagamento, prazo de garantia e outros;
h. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta)
dias; e,
i. Estamos cientes de que, até que o Termo de Contrato seja assinado, esta Proposta
constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do instrumento
convocatório;
j. Dados Bancários da Empresa:
BANCO CITIBANK - Conta Corrente: 3462680-8 - Agência: 0001
Contatos poderão ser efetuados através de:
(11) 3594-7737 – (11) 99483-0868
E-MAIL: michele.miraldo@sodexo.com
Barueri-SP, 06 de dezembro de 2021.
Atenciosamente,

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 nº 268.445
Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexo.com.br

04/04/2022 16:27

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

927374.202021 .2187 .4801 .430022088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2021
Às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Coren-RS nº 008/2021 de 06/01/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 341-21, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Serviços de gerenciamento de vales-alimentação/refeição, vales-rancho e benefícios correlatos
e similares concedidos futuramente pelo Coren-RS, na forma eletrônica (cartão magnético) com chip de segurança e
senha, para os empregados do Conselho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Gerenciamento de vale-alimentação/refeição e/ou vales-rancho e benefícios correlatos e
similares concedidos futuramente pelo Coren-RS por meio magnético (cartão) com chip de segurança e senha, com
serviços de emissão de 1ª via, administração, manutenção, gerenciamento, emissão de 2ª via, destinados aos
empregados do Coren-RS, no Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo
Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana, conforme edital e seus anexos. O lance
deverá respeitar o valor máximo total de R$ R$ 1.002.834,69 (considerando aplicação da taxa administrativa negativa
no valor estimado de R$ 1.015.528,80). A Emissão da 1ª e 2ª via do Cartão será de forma gratuita, ou seja, não
haverá custo (R$ 0,00).
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.002.834,6900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Aceito para: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pelo melhor lance de R$ 988.007,9700 .

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=927374&&uasg=927374&numprp=202021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=…
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, …

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e administração de cartões (Dispensa
de Licitação)
35 mensagens
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
31 de março de 2022 09:51
Cc: vendasgoverno-br@edenred.com.br, gerciane.cunha@sodexo.com, vendasgoverno@ticket.com.br, ncsantana@nutricash.com.br,
marcelosantos@brasilcard.com, andreiacristina@valeshop.com.br, vendas4@jmarangoni.com.br, velasco@nutricash.com.br,
atendimento.empresas@sodexo.com, CONTATO@goldi.com.br, hc.frotas@gmail.com, centraldeatendimento@brasilcard.net, atendimento@volus.com,
atendimento@cartaoonecard.com.br, licitacao@msbeneficios.com.br, atendimento@msbeneficios.com.br, Juridico Licitação
<licitacao02@convenioscard.com.br>, licitacoes@grupogreencard.com.br, licitacao@megavalecard.com.br, licitacao@eucard.com.br,
licitacao@bkbank.com.br, atendimento@bkbank.com.br, licitacoes@upbrasil.com, vendas@cardideal.com.br, np3contratos@gmail.com,
licitacoes@valecard.com.br, contratos@saganews.com.br, licitacao@neofacilidades.com.br, Licitação <licitacao@linkbeneficios.com.br>, Patrícia
Aparecida de Lima <patricia.lima@linkbeneficios.com.br>, Jessica Vieira <jessica.vieira@linkbeneficios.com.br>, Contratos
<contratos@linkbeneficios.com.br>, matheus.mayer@edenred.com, licitacoes@edenred.com, wilhen.moretti@hotmail.com, contato@gwsistemas.com.br,
SILVIO_ORELLI71@hotmail.com, MODELOGARCIA@hotmail.com, "karla M. A. Joaquina" <karla.joaquina@mobi7.com.br>, Lucas Cavalcante
<lucas.cavalcante@mobi7.com.br>, Contato <contato@mobi7.com.br>, ARAUJOLOCADORA@hotmail.com, JUNIORPORFIRIO@outlook.com,
np3admfrotas@hotmail.com, sirlene@fitcard.com.br, adm@aguiarlicitacoes.com.br, ealvarenga@finanmaster.com.br, atende.facil@upbrasil.com.br,
caue.augusto.sl@grupomury.com.br, pablo.pires@maisfacil.com.br, mercadopublico@elopar.net, barozzimarcelo@emaismkt.com.br,
carruda@alelo.com.br, atendimento.cliente@goldicard.com.br, mercadopublico@alelo.com.br, GILBERTO.PINHEIRO@sodexo.com,
suporteclientepre@personalcard.com.br, contato@spvale.com.br, gabriela@spvale.com.br, comercial@volus.com, HUDSON@logcard.com.br,
licitacoes@brasilcard.com, pantanaltech@hotmail.com, contato@zippcard.com.br, fiscal@goodcard.com.br, tbncontlimeira@gmail.com,
joaquim@primebusiness.com.br, Diretoria Cartão Onecard <diretoria@cartaoonecard.com.br>, fiscal@sodexhopass.com.br, licitacao@biq.com.br,
adm@financialnet.com.br, etcacontabilidade@uol.com.br, mara@mcconsultoria.srv.br, Atendente Comercial <contatocomercial@convenioscard.com.br>,
fiscal@vr.com.br, atendimento@nexxpago.com.br, renata@valeshop.com.br, contato@uauh.com.br, contabilidade.orionvg@gmail.com,
renato@maxxicard.com, hudson@redeconv.com.br, paloma.andrade@sodexo.com, wolney@policard.com.br, contato@livcard.com.br,
lucas.souza@upbrasil.com
Bom dia!
Venho solicitar a cotação de preço (taxa de administração) de serviços de implantação, gerenciamento e administração de

cartões.
Segue em anexo o formulário de cotação e Layout dos cartões. (leia atentamente)
Favor enviar o orçamento assinado e carimbado com CNPJ. (pedimos celeridade na apresentação da proposta)
Desde já agradeço!
Fico no aguardo da proposta!
Qualquer dúvida estou à disposição!
atenciosamente,
--

FORMULARIO DE COTAÇÃO - CARTÕES SER FAMÍLIA.docx
191K
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br

31 de março de 2022 09:50

Endereço não encontrado
A mensagem não foi entregue para
adm@aguiarlicitacoes.com.br porque o domínio
aguiarlicitacoes.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros
de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi:
DNS Error: DNS type 'mx' lookup of aguiarlicitacoes.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found:
aguiarlicitacoes.com.br

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0201e06b95&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6000764745365896543&simpl=msg-a%3Ar-59…
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de…

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões (Dispensa de Licitação)
5 mensagens
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
7 de abril de 2022 09:22
Cco: licitacao@bkbank.com.br, licitacao@megavalecard.com.br, Licitação <licitacao@msbeneficios.com.br>,
licitacoes@valecard.com.br, licitacoes@brasilcard.com
Olá, Bom Dia !
Devido a readequação do programa SER Família, a qual ocasionou na diminuição do valor de de R$ 227.000.000,00,
para R$ 103.327.981,00 e da vigência contratual de 12 para 8 meses, vimos por meio deste solicitar informação se a
taxa de administração, informada anteriormente, com o valor antigo, permanecerá inalterada. Em caso negativo,
solicitamos que seja reenviado o formulário de cotação com a nova taxa.
Preciso pra hoje ainda em razão dos prazos os quais temos que cumprir!!!!
Desde já agradeço
atenciosamente,
--

Reginaldo Sergio de Castro <reginaldo.castro@valecard.com.br>
Para: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

7 de abril de 2022 09:28

Prezado Carlos Roberto, bom dia.
A ValeCard vai manter a mesma taxa ofertada na cotação enviada em 01/04/2022.
Sigo à disposição para auxiliar no que se apresentar.
Atenciosamente,
Reginaldo Sérgio de Castro
Gerente de Negócios - Mercado Público

(34) 98421-3221

"Classificação da Informação: Normal / Não monitorada / Não crítica"
A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou
entidade para a qual foi endereçada. Caso não seja o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao
destinatário, você está notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou
quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague
esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0201e06b95&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2190800526522267519&simpl=msg-a%3Ar-252…
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de…

The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or
entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this
message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or
distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender
immediately and delete this message from any computer or other data bank.

De: "Carlos Roberto Talon Barbosa Junior" <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 7 de abril de 2022 10:22:58
Assunto: URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões (Dispensa de Licitação)
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Reginaldo Sergio de Castro <reginaldo.castro@valecard.com.br>

7 de abril de 2022 09:30

Muito Obrigado!!!
atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Licitação <licitacao@msbeneficios.com.br>
Para: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

7 de abril de 2022 10:55

Bom dia,

Mantem-se a taxa de 0,00% enviada anteriormente.

At.te.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0201e06b95&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2190800526522267519&simpl=msg-a%3Ar-252…
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E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de…

De: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 10:23
Assunto: URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e administração de cartões
(Dispensa de Licitação)

Olá, Bom Dia !

Devido a readequação do programa SER Família, a qual ocasionou na diminuição do valor de de R$ 227.000.000,00,
para R$ 103.327.981,00 e da vigência contratual de 12 para 8 meses, vimos por meio deste solicitar informação se a
taxa de administração, informada anteriormente, com o valor antigo, permanecerá inalterada. Em caso negativo,
solicitamos que seja reenviado o formulário de cotação com a nova taxa.
Preciso pra hoje ainda em razão dos prazos os quais temos que cumprir!!!!
Desde já agradeço
atenciosamente,

--

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Licitação <licitacao@msbeneficios.com.br>

7 de abril de 2022 10:58

Muito Obrigado!!!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
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Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões (Dispensa de Licitação)
3 mensagens
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: bruna.jesus@bkbank.com.br, licitacao@bkbank.com.br

7 de abril de 2022 11:18

Olá, Bom Dia !
Devido a readequação do programa SER Família, a qual ocasionou na diminuição do valor de de R$
227.000.000,00, para R$ 103.327.981,00 e da vigência contratual de 12 para 8 meses, vimos por meio deste
solicitar informação se a taxa de administração, informada anteriormente, com o valor antigo, permanecerá
inalterada. Em caso negativo, solicitamos que seja reenviado o formulário de cotação com a nova taxa.
Preciso pra hoje ainda em razão dos prazos os quais temos que cumprir!!!!
Desde já agradeço
atenciosamente,
--

licitacao@bkbank.com.br <licitacao@bkbank.com.br>
Para: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

7 de abril de 2022 11:58

Prezado Carlos, boa tarde!

As taxas informadas anteriormente permaneceram inalteradas.

Atenciosamente,

Bruna Jesus

Assistente de Licitação
bruna.jesus@bkbank.com.br

www.bkbank.com.br
Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que
qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem indevidamente
ou por engano, por favor, informe este fato ao remetente e a apague de seu computador imediatamente.
This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any
unauthorized dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or
accidentally, please notify the sender and delete it from your computer immediately.
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: licitacao@bkbank.com.br

7 de abril de 2022 12:51

Muito Obrigado!!!!
atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
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Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

URGENTE !!! COTAÇÃO DE PREÇO - serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões (Dispensa de Licitação)
4 mensagens
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Anelise Morais <adm@megavalecard.com.br>

7 de abril de 2022 10:43

Olá, Bom Dia !
Devido a readequação do programa SER Família, a qual ocasionou na diminuição do valor de de R$
227.000.000,00, para R$ 103.327.981,00 e da vigência contratual de 12 para 8 meses, vimos por meio deste
solicitar informação se a taxa de administração, informada anteriormente, com o valor antigo, permanecerá
inalterada. Em caso negativo, solicitamos que seja reenviado o formulário de cotação com a nova taxa.
Preciso pra hoje ainda em razão dos prazos os quais temos que cumprir!!!!
Desde já agradeço
atenciosamente,
--

Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Anelise Morais <adm@megavalecard.com.br>

7 de abril de 2022 11:02

conforme conversado por telefone , o Valor total é de R$ 103.327.981,00 , sendo dividido por 08 meses,
resultando no valor mensal de R$ 12.915.997,62 ou o dobro desse valor a cada 2 meses
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Anelise Morais <adm@megavalecard.com.br>
Para: Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>

7 de abril de 2022 13:47

Carlos, boa tarde!

Segue proposta, na mesma taxa.

A disposição!
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Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento setasc - secretaria de estado de assis. social Cuiabá.pdf
454K
Carlos Roberto Talon Barbosa Junior <carlosbarbosa@setasc.mt.gov.br>
Para: Anelise Morais <adm@megavalecard.com.br>

7 de abril de 2022 13:53

Muito Obrigado!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
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ORÇAMENTO
1. DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Nome Fantasia: BKBANK

CNPJ: 16.814.330/0001-50

I.E.: 122.323.416.116

Endereço Completo: Av. Dr. Plinio de Castro Prado,
288, sala 105, Jd. Palma Travassos, Ribeirão preto - SP

14.091-170

Telefone: 08009010203

Email: licitacao@bkbank.com.br

Dados Bancários: Banco Santander

Ag: 0467 - Conta Corrente: 13004159-2

Marca: BKBANK

Fabricação: PROPRIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO/PREPOSTO
Nome: Mario Luiz Gabriel Gardin

CPF: 061.698.786-22

RG: 37.384.011-1

Endereço: Av. Dr. Plinio de Castro Prado, 288, sala 105, Jd. Palma Travassos, Ribeirão preto SP
Cargo: Sócio / Administrador

2. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
implantação, gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de
benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferência de Renda.

3. DOS PREÇOS:
ITENS ESPECÍFICOS:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

TAXA DE
ADMINISTRAÇ
ÃO (%)

01

Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços
de
implantação,
gerenciamento
e
administração de cartões para pagamento mensal de
benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de
Transferência de Renda.

195.413

0%

TOTAL (%)

0%

TOTAL (R$)

R$ 227.939.600,00

•
PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA AO MUNICÍPIO: 0% (zero por
cento)
Validade da proposta: 60 (cento e oitenta) dias
Declaração: No(s) preço(s) da proposta está incluídas todas as despesas relacionadas
com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte, instalação, garantia e
quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total do produto.
Declaro que estou ciente e de acordo com todas as cláusulas e condições contidas no
edital e em seus anexos.

Ribeirão Preto, 01 de abril 2022.

BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 16.814.330/0001-50

ORÇAMENTO
A SETASC – Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania;
PROPONENTE: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA ME
C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72
ENDEREÇO: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – 8º andar – Torre Jacarandá, Bairro Tamboré, cidade de
Barueri, estado de São Paulo, CEP: 06.460-040.
TELEFONE/FAX: (17) 3225-4131
E-MAIL: licitacao@megavalecard.com.br
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de
Transferência de Renda.

PROGRAMA

PERIODICIDADE
(meses)

MENSAL

TOTAL

TAXA ADM.

SER Família
Emergencial

09

R$
10.555.555,00

R$
95.000.000,00

0,00%

SER Família

12

R$
8.309.975,00

R$
132.939.600,00

0,00%

TOTAL
CONTRATO

R$
R$
227.939.600,00 227.939.600,00

.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
Taxa administrativa -0,00% (Zero por cento de desconto).
Barueri-SP, 04 de Abril de 2022.

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 21.922.507/0001-72
Rafael Prudente Carvalho Silva

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 | 8º Andar| Condominio Jacarandá Torre I
|Barueri-SP| CEP 06.460-040 |(17) 3225-4131 |www.megavalecard.com.br

Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições
COTAÇÃO/CA/SETASC/MT

Cuiabá, 30 de março de 2022

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC/MT), através da
Coordenadoria de Aquisições vem, por meio deste, solicitar COTAÇÃO DE PREÇO para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação,
gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos
pelos Programas Estaduais de Transferência de Renda, conforme planilha anexa.
Solicitamos que a cotação seja encaminhada em papel timbrado da empresa, datada,
assinada e carimbada com o CNPJ. Pedimos ainda prazo de validade da proposta de no mínimo
90 dias.
Certos de contarmos com a vossa colaboração e atenção, aguardamos e nos
colocamos

a

disposição

para

quaisquer

dúvidas através do e-mail institucional

aquisicoes@setasc.mt.gov.br ou pelo telefone 3613-5716.

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO TALON
ASSISTENTE TÉCNICO I

1.

DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

EMPRESA:

SWILE DO BRASIL S.A.

FANTASIA

SWILE

CNPJ:

26.401.688/0001-05

ENDEREÇO:

Rua Funchal

Nº

538

BAIRRO:

Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-060

E-MAIL:

heloisa.naschenweng@swile.com.br

RESPONSÁVEL

Heloisa Naschenweng

VALIDADE DA
PROPOSTA:

30 dias de validade

INSC. ESTADUAL:
COMPLEMENTO

13° andar
TELEFONE:

4799645-3377

OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de
Transferência de Renda.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

01

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
implantação, gerenciamento e administração de cartões para
pagamento mensal de benefícios concedidos pelos Programas
Estaduais de Transferência de Renda.

MN

TOTAL (%)

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
(%)

10.000

0%

A seguir estão especificadas informações as quais entendemos necessárias para formulação da proposta:
1. Confecção de aproximadamente 195.413 unidades de cartões sob demanda, sendo:
a. 79.413 cartões para utilização dos beneficiários do SER Família pelo período de 12 meses:
b. 100.000 cartões para utilização dos beneficiários do SER Família Emergencial pelo período de 9 mês;
c. 16.000 cartões reservados como margem de segurança para substituição no caso de extravios;
1.1. Os cartões utilizados como margem de segurança, item c acima, não precisam ser confeccionados no
momento inicial da realização do serviço, apenas quando da necessidade dos mesmos;
1.2. Os quantitativos acima são apenas uma estimativa, podendo ocorrer variação a menor, uma vez que,
um mesmo beneficiário poderá vir a ser contemplado pelos dois programas, necessitando assim de
apenas um cartão;
2. Local da entrega cartões: Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC em Cuiabá-MT
3. Credenciamento dos pontos comerciais para recebimento do cartão será a cargo da empresa contratada;
3.1. Deverá ser cadastrado no mínimo 01 (um) ponto comercial a cada 5.000 (cinco mil) habitantes, de
acordo com o tipo de finalidade dos cartões (farmácias, mercados, imobiliárias, lojas de vestimenta e
papelarias), exceto no caso de não existência de estabelecimentos suficientes que atendam o
quantitativo mínimo;

3.2. Deverão existir pontos comerciais cadastrados em todos os 141 (cento e quarenta e um) municípios do
Estado de Mato Grosso;
4. O cadastramento dos usuários ficará a cargo da SETASC-MT e/ou Municípios com base no sistema do
Cadastro Único;
5. O valor total estimado para a utilização no programa durante a vigência contratual será de R$
227.939.600,00 (duzentos e vinte e sete milhões novecentos e trinta e nove mil e seiscentos reais), a
conforme segue:
VOLUME DE TRANSFERÊNCIA
PROGRAMA

PERIODICIDADE (meses)

MENSAL

TOTAL

SER Família Emergencial

09

10.555.555,00

95.000.000,00

SER Família

12

8.309.975,00

132.939.600,00

TOTAL CONTRATO

227.939.600,00

Os valores informados se tratam de estimativa, podendo variar mensalmente, conforme o número de famílias cadastradas

6.

O valor mensal do crédito, por cartão, poderá variar conforme o tipo de cartão;

7.

Deverá ser disponibilizado sistema de gestão dos cartões, que possibilite o cadastramento e eventuais
consultas dos beneficiários;

8.

A empresa deverá realizar o treinamento, o qual poderá ser online, dos gestores e técnicos do Programa
e demais servidores municipais, autorizados pela SETASC;

9.

Caso necessário, a empresa deverá fazer a instalação do sistema às suas expensas

10. Os cartões, quando solicitados, deverão ser disponibilizados num prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos;
11. Os cartões deverão ser creditados aos beneficiários até o dia 8 (oito) de cada mês;
12. O repasse do CONTRATANTE será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal;
13. Os cartões deverão ser personalizados, conforme modelo disponível no Anexo I deste formulário.

Data: 07/04 /2022

CNPJ 26.401.688/0001-05
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CNPJ

ANEXO I – Modelo de Cartão

Este modelo se trata somente de um exemplo, podendo ocorrer, futuramente, variações quanto à cor e
informações contidas no cartão.

Nova Odessa, 31 de Março de 2022.

Proposta Comercial

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC/MT)
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ Nº
FONE/FAX N.º:






M&S Serviços Administrativos Ltda.
M&S Benefícios licitacao@msbeneficios.com.br Contato- Valéria Lavanholi
R.Independência, 637 sala Bairro
Centro Inscr.
13366
Municipal
06
Nova Odessa
ESTADO São Paulo
CEP
13.380-025
26.069.189/0001-62
Insc. Est. nº:
482.071.550.116
(19) 3399-0245
Marca:
M&S Benefícios

Validade da Proposta – 60 (sessenta) dias.
Declaramos que não será cobrada taxa com despesas referentes a emissão dos cartões no ato da implantação e taxa de
anuidade/manutenção anual dos serviços. Referente à reemissão de segunda via dos cartões, por motivo de perda e ou inutilização, por
culpa dos usuários (funcionários do contratante), problemas físicos (tarja magnética ou dados incorretos), ou decorrente do mau uso, não
será cobrada nenhuma taxa de reemissão por cartão emitido. Qualquer despesa está compreendida no valor proposto a título de taxa de
administração.
Declaramos que nossa proposta propõe oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza ao
julgamento subjetivo de mais de um resultado.
Declaramos que quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas estão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, e os objetos serão
fornecidos sem ônus adicionais.

_________________________________________________________
M&S Serviços Administrativos Ltda.
João Vanderlei dos Santos
Procurador Legal
CPF n.º 078.815.738-80
RG nº 18.328.791-5 SSP/SP
M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RUA INDEPENDÊNCIA, 637, SALA 06 – CENTRO – NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 26.069.189/0001-62

AO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ASSUNTO: COTAÇÃO – VALE ALIMENTAÇÃO

A Trivale Administração Ltda., cadastrada no CNPJ/MF sob o n.° 00.604.122/0001-97, Inscrição
Estadual n.º 001756068.00-20, sediada à Avenida Jacarandá, n.° 200, bairro Jaraguá, na
cidade

de

Uberlândia

(MG),

CEP

38413-069,

telefone

0800

701

5402,

e-mail

licitacoes@valecard.com.br, vem por intermédio de seu representante legal, o Sr. Reginaldo
Sérgio de Castro, casado, gerente de negócios de Mercado Público, portador da cédula de
identidade n.º 1.719.991 SSP/DF e CPF n.º 003.042.156-00, apresentar a seguinte cotação:

OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação,
gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de benefícios
concedidos pelos Programas Estaduais de Transferência de Renda.

CONDIÇÕES DESSA COTAÇÃO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
(%)

01

Contratação de empresa especializada na
prestação
de
serviços
de
implantação,
gerenciamento e administração de cartões para
pagamento mensal de benefícios concedidos pelos
Programas Estaduais de Transferência de Renda.

MN

2,00%

•

Taxa de administração ofertada: 2,00% (dois por cento);

•

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

•

Prazo de entrega dos cartões: Conforme estabelecido em edital;

•

Condição de pagamento: 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal;

•

Validade desta cotação: 90 (noventa) dias após a data de sua emissão.

Informamos que a cotação apresentada tem finalidade apenas de fornecer subsídios para
pesquisa de mercado e, portanto, não representa interesse em contratar.

Uberlândia (MG), 01 de abril de 2022.

Trivale Administração Ltda
Reginaldo Sérgio de Castro
Gerente de Negócios - Mercado Público

ESTIMATIVA DE CUSTO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos
pelos Programas Estaduais de Transferência de Renda.
ÓRGÃO: SETASC - MT
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR TAXA ADMINISTRATIVA

PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

UN

FORNECEDOR

FONTES (Dec.
1.126/2021)

PERCENTUAL DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO 021/2017/SETASC

ll

-3.10%

R$

100,124,813.55

l

-2.71%

R$

100,527,792.67

CONTRATO 067/2021/SETASC

ll

-8.68%

R$

94,359,112.21

BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia: BKBANK
CNPJ: 16.814.330/0001-50

lv

0.00%

R$

103,327,980.96

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE
CARTÕES E SERVIÇOS LTDA ME
C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72

lv

0.00%

R$

103,327,980.96

Trivale Administração Ltda. - CNPJ 00.604.122/0001-97

lv

2.00%

R$

105,394,540.57

SWILE DO BRASIL S.A.
FANTASIA SWILE
CNPJ: 26.401.688/0001-05

lv

0.00%

R$

103,327,980.96

M&S Serviços Administrativos Ltda CNPJ Nº 26.069.189/0001-62

lv

0%

R$

103,327,980.96

-1.56%

R$

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO RIO GRANDE DO SUL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2021

1

Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões para pagamento mensal de
benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de
Transferência de Renda.

8

MN

MÉDIA PERCENTUAL TAXA ADM APLICADA
Obs.

VALORES EM REAIS COM A TAXA
DE ADM APLICADA

101,716,064.45

Os valores apresentados no mapa que se encontram abaixo do estimado do custo total do Programa Ser Família, representam um possível desconto que será aplicado ao valor de repasse da SETASC.

-1.56%
Declaro para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços para pretendida aquisição. Declaro, ainda, que o preço de referência foi formado nos termos do artigo 6º, do Dec. Est. 1.126/2021. Por ser a
expressão da verdade, me responsabilizo pelo levantamento dos preços de acordo com a descrição dos itens enviados pelo setor demandante.

Elaborado por: CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA JUNIOR
Data: 05/04/2022

Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Coordenadoria de Aquisições

Cuiabá – MT 07/04/2022

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Trata-se do processo, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
implantação, gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de benefícios concedidos pelos
Programas Estaduais de Transferência de Renda.
Foi realizada uma pesquisa de preço, atendendo o DECRETO N° 1.126, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021,
e suas alterações, onde se obteve preços para compor o mapa comparativo.
Registra-se que, nos termos do artigo 6º, do Dec. Est. 1.126/2021, quando não for possível utilizar-se
de todas as fontes indicadas nos incisos I a V este fato deverá ser justificado nos autos conforme segue:
“Art. 6º A pesquisa de preço para fins de determinação do preço
estimado na contratação direta para a aquisição de bens e
contratação de serviços em geral, consolidada em mapa
comparativo, terá prazo de validade de 6 (seis) meses e será
realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma
combinada ou não:(...)
“§ 6º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma
estabelecida neste artigo, a justificativa de preços se dará mediante
comprovação dos preços praticados pelo contratado em contratações
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação
de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados,
contratos, empenhos, extrato contratuais e documentos equivalentes,
emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de
preços, ou por outro meio idôneo”.
As fontes indicadas nos incisos I a V deverão necessariamente fazer
parte da pesquisa de mercado, salvo nos casos em que não for
possível e devidamente justificada nos autos.”

A pesquisa foi feita a partir da especificação apontada no Termo de Referência, pelas diversas fontes
elencadas na legislação estadual, resultou em orçamentos que correspondem ao indicado nos incisos a seguir:
INC I:
Através das Ferramentas Banco de Preços, dirigiu-se consultas ao objeto da pretensa contratação,
sendo assim, foi obtido 1 (um) preço público para subsidiar a pretendida pesquisa de preço.
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - Ata de Realização do
Pregão Eletrônico Nº 00020/2021
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Quanto à pesquisa no Sistema Radar-TCE, não foi localizado resultados que atendessem o item do
mapa comparativo de preço da pretensa contratação.

INC II:
Em consulta realizada a Coordenadoria de Contratos desta secretaria, foi constatada a existência de
dois (02) contratos com a descrição compatíveis ao objeto de pesquisa, conforme segue:




Contrato Nº 021/2017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, que se encerrou em 07/11/2021, cujo a
descrição do objeto é: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
emissão, fornecimento e administração de CARTÃO magnético, com chip ou de tecnologia
similar, com gerenciamento online, para atender famílias em vulnerabilidade social do Estado
de Mato Grosso – Programa SER FAMÍLIA e profissionais do programa.
Contrato Nº 067/2021 - MEUVALE, até a data de 13/10/2022.

Cabe informar que, para dar continuidade ao programa iniciado em 2017, foi realizado no ano de 2021
o pregão eletrônico 014/2021 (processo administrativo 206648/2021), tendo sido formalizado, junto à empresa
vencedora o contrato 067/2021, o qual, em razão de inúmeras irregularidades por parte da empresa detentora
do mesmo, que prejudicaram o atendimento aos beneficiários quando da aquisição dos produtos, bem como
acarretaram danos à imagem da Administração Estadual, encontra-se em processo de rescisão unilateral.
Desta feita, em decorrência do fato fortuito ao qual está secretaria fora exposta, que não possibilita o
aguardo de um novo procedimento licitatório, frente a célere necessidade de manutenção dos serviços, é que
se pretende o uso, do inciso VIII do Art. 75 para contratação de empresa destinada a manutenção do serviço
em apreço, até a formalização de novo procedimento licitatório.
INC III:
Em atendimento a essa fonte, foram realizadas consultas em sites de domínio amplo, sendo assim,
não encontramos preços compatíveis com as descrições apontadas no Termo de Referência, para fomentar o
mapa comparativo de preços, visto que, trata-se de uma contratação de serviço com mão de obra
especializada.
Vale salientar, que os sites que encontramos para o objeto, pertencem as empresas as quais
solicitamos e nos enviaram orçamentos para fonte IV.
INC lV:
Foram solicitados e reiterados (via e-mail) orçamentos de empresas do segmento do objeto constante
no Termo de Referência, visando atender e maximizar a pesquisa para pretensa contratação, desta forma
recepcionamos os orçamentos das empresas conforme segue:






BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 16.814.330/0001-50
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS - CNPJ:21.922.507/0001-72
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. - CNPJ - 00.604.122/0001-97
M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ Nº 26.069.189/0001-62
SWILE DO BRASIL S.A. - CNPJ: 26.401.688/0001-05
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Considerando que:
“§ 4º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos
termos do inciso IV do caput deste artigo, deverá ser observado:
I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a
complexidade do objeto a ser licitado;”

Justificamos que, para as escolhas dos fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto
pesquisado, foi realizado inicialmente uma pesquisa através do maior mecanismo (site) de busca
(www.google.com), portanto, coletamos e-mails de site de potenciais fornecedores, além dos fornecedores
participantes do último pregão do órgão, sendo assim, foi enviado (via e-mails) o formulário de cotação de
preço, para 78 (setenta e oito) potenciais fornecedores, no entanto, apenas 5 (cinco) fornecedores
responderam a solicitação, maximizando assim a pesquisa de preço.
O documento ainda explica que se trata de solicitação de pesquisa para formação de preço para futura
contratação de empresa especializada no ramo prestação de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de cartões.
Ressalta-se, que algumas dúvidas dos fornecedores foram sanadas via telefone.
(e-mail em anexo)
INC V: Em atendimento dessa fonte, foram realizadas consultas em sites oficiais, tais como:



https://www.sefaz.mt.gov.br/cenf/notafiscal/consultarpublica
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

foi constatado a inexistência de campos de buscas das notas fiscais (por meio do C.N.P.J), a não ser com o
próprio número da nota fiscal, sendo assim, não foi possível realizar a consulta de notas fiscais na base de
dados nacional ou estadual.
Cabe informar, que foi utilizado para a composição do preço o Contrato Nº 067/2021/SETASC/MT,
que embora o referido contrato esteja com o preço inexequível, o próprio permaneceu no cálculo médio de
preço, conforme Orientação Técnica Nº007/2020/CGE/MT.

Vale salientar, que está pesquisa de preço iniciou-se no dia 31/03/2022 e finalizou-se no dia 08/04/2022
Conforme demonstrado acima, a pesquisa foi realizada em todas as fontes do Dec. Est. 1.126/21, para
subsidiar a confecção do Mapa Comparativo de preços, utilizando o critério da MÉDIA PERCENTUAL, de forma
que a composição da “cesta aceitável de preços” ficasse o mais próximo possível da realidade de mercado.
Após a análise e tratamento das cotações coletadas e com base no valor total destinado a atender os
programas Estaduais de Transferência de Renda, qual seja R$ 103.327.980,96 (cento e três milhões e trezentos
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e vinte e sete mil e novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), chegou-se à MÉDIA DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE - 1,56% (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por cento negativos).
Deste modo, aplicando a taxa encontrada nesta pesquisa, o valor (08 meses) estimado a ser repassado
pela SETASC é de R$ 101.716.064,45 (cento e um milhões e setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos).
Por fim, considerando, o valor negativo da taxa de administração, estima-se que a SETASC terá uma
economia em torno de R$ 1.611.916,51 (um milhão e seiscentos e onze mil e novecentos e dezesseis reais e
cinquenta e um centavos) na presente contratação.
MÉDIA DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

ESTIMATIVA DE GASTO (08
MESES) COM OS CARTÕES

PREVISÃO DE DESCONTO
MENSAL DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

PREVISÃO DE DESCONTO
ANUAL DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

≅ - 1,56%

R$ 103.327.980,96

R$ 201.489,56

R$ 1.611.916,51

CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA JUNIOR
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO
SETASC - MT
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SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

Mapa Comparativo de Média Preço 001
PROCESSO: 0001846/2022 - SETASC

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO: GLOBAL

Órgão: SETASC

Geração do Mapa: PROCESSO

Tipo de Julgamento: Menor Taxa Administrativa
Item

Qtde

Un.

Código

Descrição

Fornecedor

Origem

Valor Unit.

ESTADO DE MATO GROSSO

Pesquisa de Preço
- Processo

12.515.601,69

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Pesquisa de Preço
- Processo

13.174.317,57

M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

Pesquisa de Preço
- Processo

12.915.997,62

BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS

Pesquisa de Preço
- Processo

12.915.997,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO Pesquisa de Preço
RIO GRANDE DO SUL
- Processo

12.565.974,08

Pesquisa de Preço
- Processo

11.794.889,02

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES Pesquisa de Preço
E SERVICOS LTDA
- Processo

12.915.997,62

Pesquisa de Preço
- Processo

12.915.997,62

Valor Total

Único

1

8

MN

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA PAGAMENTO
109930
MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS
5
PROGRAMAS ESTADUAIS DE TRANSFERÊNCIA DE
RENDA. MENSAL.

MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

SWILE DO BRASIL S.A.
RESULTADO

12.714.346,60
TOTAL
TOTAL GERAL

Elaborado por: cbjunior

12.714.346,60

101.714.772,80
101.714.772,80

101.714.772,80
Data: 13/04/2022 15:53

Resultado do Item
Item

Tipo

Código

Valor de referência unitário

Valor de referência total

1

Único

1099305

12.714.346,60

101.714.772,80

HASH: b4a71677881738d1ead206aeaea052e1. Verifique as assinaturas na última página.
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Resultado Geral
Valor total de referência unitário:

12.714.346,60

Valor total de referência Total:

101.714.772,80

Observação:

Rua C, Bloco III, Centro Político Administrativo CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT
Fone: (0xx65) 3613-3271

HASH: b4a71677881738d1ead206aeaea052e1. Verifique as assinaturas na última página.
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Mapa Comparativo
Código do documento: 77DX-XB89-VSGB-ZJ8M

Autenticação Eletrônica
Valide em http://prd.aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/77DX-XB89VSGB-ZJ8M
Ou digite o código: 77DX-XB89-VSGB-ZJ8M
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001: artigo 10 § 2º - 'O disposto nesta Medida Provisória não obsta
a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos forma eletrônica, inclusive os que utilizem
certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas em partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for
oposto o documento.'

Assinaturas:
CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA JUNIOR
CPF: 022.835.931-74
Em: 13/04/2022 15:56

HASH: b4a71677881738d1ead206aeaea052e1.
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Ocorrências
Dados do Processo
Nº Processo:

0001846/2022

Orgão:

SETASC

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de cartões para pagamento mensal de
benefícios concedidos pelos Programas Estaduais de Transferência de Renda.
Dados da Ocorrência
Responsável

CARLOS ROBERTO TALON BARBOSA
JUNIOR

Data

13/04/2022 16.06.58

Descrição
Vale ressaltar, que as diferenças existentes de valores entre o TERMO DE REFERENCIA (TR) e o
MAPACOMPARATIVO DO SIAG, é devido o próprio arredondamento do sistema (SIAG), sendo assim, o
valor contido na TR é de R$ 1.291,65 reais a mais que os valores contido no mapa comparativo do SIAG,
portanto, deve-se seguir como preço de referencia os valores contido no mapa comparativo de preço do
SIAG, no qual totaliza o montante de R$ 101.714.772,80 no período de 08 meses.

