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LICITAÇÃO

De: LICITAÇÃO <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2015 09:49
Para: 'TIBANA Karina'
Cc: 'licitacao@crcrj.org.br'
Assunto: RES: Re: Fw: PE Nº 012/2015 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CRC/RJ

Sra. Karina, 
 
Em resposta ao seu e-mail, esclarecemos que; 
 
1.     Houve um equívoco na resposta anterior, de fato o valor diário do benefício para os estagiários é de R$15,00, e 
não R$16,00 e, 
2.     Quanto ao valor total dos benefícios, constante no Termo de Referência do edital, esclarecemos que ele foi  
calculado pela Gerência de Recursos Humanos e orientamos que o valor de R$580.000,00 seja adotado, como 
referência para cálculo da taxa de administração. 
 
Mais uma vez lembramos que esse valor é estimado e poderá sofrer alteração no decorrer do contrato. 
 
Att. 
Cecilia Bandeira 
Pregoeira 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: TIBANA Karina [mailto:Karina.TIBANA@sodexo.com] Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2015 19:09 
Para: licitacao <licitacao@crcrj.org.br> 
Cc: DE ABREU PACHECO Cristiane <cabreu@sodexo.com> 
Assunto: RES: Re: Fw: PE Nº 012/2015 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CRC/RJ 
Prioridade: Alta 
 
Prezada Cecília, 
Boa tarde! 
Considerando os esclarecimentos prestados, ainda indagamos: 
 
1. De acordo com o item 1.2.2 do Anexo I - Termo de Referência, é correto afirmar que o valor diário para os 
estagiários é de R$ 15,00 (quinze reais)? 
 
2. Considerando a média de 20 dias úteis, temos o seguinte cálculo: 
 
93 funcionários X R$ 25,00 X 20 dias = R$ 46.500,00/mês 
15 estagiários X R$ 15,00 X 20 dias = 4.500,00/mês; Totalizando R$ 51.000,00 X 12 meses = R$ 612.000,00 (valor 
global) 
 
Dessa forma, é correto afirmar que deverá ser lançado no sistema o valor estimado dos benefícios (R$ 612.000,00) + 
a taxa de administração/desconto ofertado, com a seguinte fórmula: 
 
VALOR GLOBAL: 612.000,00 + (612.000,00 x Taxa de Administração/Desconto) 
 
Sendo o que se apresenta, na oportunidade, estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, e no aguardo de resposta, com a maior brevidade possível, subscrevemo-nos. 
Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração. 
Atenciosamente, 
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Karina Tibana 
Diretoria Comercial 
Sodexo Benefícios e Incentivos 
Com: +55 11 3594.7803 
karina.tibana@sodexo.com 
 
 
Sodexo - Líder mundial em Soluções para Qualidade de Vida: www.sodexo.com.br Junte-se à luta contra a fome: 
www.stophungertoday.com 
 
-----Mensagem original----- 
De: licitacao [mailto:licitacao@crcrj.org.br] Enviada em: quarta-feira, 29 de julho de 2015 18:31 
Para: TIBANA Karina <Karina.TIBANA@sodexo.com> 
Assunto: Fw: Re: Fw: PE Nº 012/2015 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CRC/RJ 
 
Sra. Karina, 
 
Em atenção às dúvidas seguem os esclarecimentos: 
 
1. O valor de R$580.000,00 é estimado e foi feito com base no valor diário e o números de beneficiários, ou seja, 93 
funcionários e 15 estagiários, aos valores de R$25,00 e 16,00 respectivamente. 
 
2. Consideramos uma média de 20 dias úteis por mês, pois a carga horária dos funcionários é de 40 horas/mês. 
 
3. Neste valor não está sendo considerada a taxa de administração pois, atualmente, o valor cobrado é negativo.(-
2,5%) 
 
Lembrando que todos os valores são estimados, podendo sofrer alterações. 
 
Na expectativa de termos dirimido suas dúvidas, nos colocamos à disposição, att. 
 
Cecília Bandeira 
Pregoeira 
 
 
 
Prezados, 
 
Seguem respostas ao questionamento da empresa: 
 
1. O valor de 580.000,00 foi baseado em estimativa de gastos mês a mês e há sim incidência de taxa de desconto no 
valor de 2,5% ao mês. 
 
2. A quantidade de dias úteis varia de mês a mês,logo não há um valor base e sim uma previsão de dias úteis. 
 
Atenciosamente, 
 
Maria Socorro- Gerente de RH Substituta 
 
> 
> ---------- Forwarded Message ----------- 
> From: TIBANA Karina <Karina.TIBANA@sodexo.com> 
> To: "licitacao@crcrj.org.br" <licitacao@crcrj.org.br> 
> Cc: DE ABREU PACHECO Cristiane <cabreu@sodexo.com> 
> Sent: Wed, 29 Jul 2015 15:24:52 +0200 
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> Subject: PE Nº 012/2015 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - CRC/RJ 
> 
> AO 
> CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO 
> 
> REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015 
> 
> A empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, inscrita no  
> CNPJ/MF sob o nº 69.034.668/0001-56, líder mundial em soluções para a  
> qualidade de vida, analisando os termos do processo licitatório acima  
> mencionado, vem, perante Vossa Senhoria, requerer Esclarecimentos, nos  
> seguintes termos: 
> 
> 1.      Quanto ao item 5.1 do Edital: como se deu o cálculo do valor 
> global de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais)? Há a  
> incidência de taxa de administração/desconto nesse valor? 
> 
> 2.      Qual a quantidade de dias úteis devemos considerar para 
> cálculo do valor mensal do benefício? 
> 
> Por fim, considerando que o julgamento da questão acima é essencial  
> para a elaboração das propostas, solicitamos o adiamento da licitação  
> em epígrafe, nos termos do artigo 4º, inciso V da Lei n° 
> 10.520/02 e artigo 21, § 4º da Lei n° 8.666/93. 
> 
> Sendo o que se apresenta, na oportunidade, estamos à disposição para  
> os esclarecimentos que se fizerem necessários, e no aguardo de  
> resposta, com a maior brevidade possível, subscrevemo-nos. 
> Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de elevada  
> estima e consideração. Atenciosamente, 
> 
> Karina Tibana 
> Diretoria Comercial 
> Sodexo Benefícios e Incentivos 
> Com: +55 11 3594.7803 
> karina.tibana@sodexo.com<mailto:karina.tibana@sodexo.com> 
> 
> Sodexo - Líder mundial em Soluções para Qualidade de Vida: 
> www.sodexo.com.br<http://www.sodexo.com.br> 
> Junte-se à luta contra a fome: 
> www.stophungertoday.com<http://www.stophungertoday.com/> 
> 
> ________________________________ 
> This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended  
> solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any  
> use, copy or diffusion, even partial of this message is prohibited. 
> Please delete it and notify the sender immediately. Since the  
> integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO  
> cannot therefore be considered liable for its content. 
> 
> Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a  
> l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un  
> destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de  
> ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir  
> immediatement l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre  
> garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son  
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> contenu. 
> ------- End of Forwarded Message ------- 
 
Gerência de Recursos Humanos 
Tel: (21) 2216-9523 / (21) 2216-9524 
------- End of Forwarded Message ------- 
 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended 
recipient, any use, copy or diffusion, even partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the sender 
immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be 
considered liable for its content. 
 
Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous 
n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de ce message est interdite. Merci de 
le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur 
Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son contenu. 


