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PROCESSO N.º: 23/2019-SGC  

REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 04/2019  

 

 

INTERESSADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

 

 

 

QUESTIONAMENTOS / RESPOSTAS:  

 

1. Após a leitura do edital, não identifiquei a quantidade de estabelecimentos que o 

CAU AP deseja credenciar em sua rede solicitada. Já que no edital nos itens 2.1.1 é 

informado que querem credenciar restaurantes, supermercados, mercados, 

empórios e assemelhados, e no item 2.5 informa que essa rede deverá ser 

credenciada em todo o estado do Amapá. Diante disso questiono: 10 

estabelecimentos desses tipos, em todo o estado do Amapá, seriam suficientes? 

 

O objetivo principal do pregão e a Contratação de serviços de emissão de cartões 

eletrônicos para os benefícios de alimentação instituídos no âmbito do Programa de 

Alimentação do Trabalhador – PAT. 

 

Assim, consideramos que a participante deverá possuir lista de credenciados que 

possam atender as demandas dos funcionários, como a compra de gêneros alimentícios 

em ao menos algumas redes de supermercados, não sendo, o número de 

estabelecimentos, um critério que impossibilite a participação no certame.   

 

2. Ainda sobre a rede de estabelecimentos, qual é o PRAZO que a licitante tem 

para CREDENCIAR essa rede? Seria o prazo de 30 dias após a assinatura do 

contrato? 

 

Conforme item 2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, no ponto 2.5. O Contratado deverá 

possuir rede de estabelecimentos credenciados e ativos para a aceitação dos cartões em 

todo o Estado do Amapá. 

  

Entendemos que a empresa participante deverá possuir lista de credenciados como 

requisito de participação. Não sendo, o número de estabelecimentos, um critério que 

impossibilite a participação no certame. 

 

Podendo, o documento, ser mera demonstração simples do locais que seus cartões serão 

aceitos.  

  

3. Com relação aos pagamentos do CAU AP, são pagos em dia ou eventualmente 

possui algum atraso? 

 

O Anexo VIII da minuta do Contrato, no item 8.2. Verificamos:  

http://www.cauap.org.br/
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O pagamento será efetuado, mensalmente, após a execução dos serviços e respectivo 

recebimento, com a verificação da quantidade demandada no mês em até 20 dias do 

recebimento da respectiva fatura. 

 

Logo, com prazo tão estendido de pagamento, não vislumbramos nenhuma 

possibilidade que justifique algum atraso. 

 

 

Macapá, 16 de dezembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

Thais Gonçalves Matos 

Pregoeira  

http://www.cauap.org.br/

