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Processo Licitatório n.º  012.926208/2018 
 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico nº 010/2018 

 

 

À empresa MS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP. 

 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, emite a resposta ao pedido conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) Gostaríamos de saber qual a empresa que fornece o serviço atualmente, juntamente com a 

taxa utilizada pelo contrato da mesma.  

 

RESPOSTA: Empresa Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, a taxa administrativa é de R$ 

-3,01% (menos três vírgula um por cento). 

 

 

2) Quando devo apresentar a relação dos estabelecimentos abaixo? 4. LOCALIDADE E 

QUANTIDADE MÍNIMAS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS 4.1 Considerando 

que os empregados na função de fiscalização viajam por todo o estado de Santa Catarina torna-se 

necessário que a abrangência do recebimento dos cartões a serem utilizados sejam aceitos em todo 

o território de Santa Catarina. 4.2 Neste sentido, deverá ser comprovado, mediante relação inscrita, o 

mínimo de estabelecimentos credenciados para alimentação e refeição por cidade, conforme relação 

abaixo: Tabela 01 - Da Aceitabilidade 

RESPOSTA: Conforme estabelece o item 10.1.5 do Edital, a relação dos estabelecimentos deverá 

ser enviada em conjunto com a proposta atualizada, na fase aceitação das propostas. 
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Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 18.5 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 24 de agosto de 2018. 

 

 

Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 
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