
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Processo n.° 0007.2020 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.° 002/2020-CIL-ADS /Registro de Preços 
n.° 002/2020 
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de documentos de legitimação - "auxílio alimentação - ticket 
alimentação" na forma de cartão eletrônico com "chip" de segurança que possibilitem 
a aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos 
credenciados, na forma definida pela legislação pertinente, para atender as 
necessidades desta Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 
Interessado: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

1 . Trata-se de pedido de esclarecimento formulado pela empresa TRIVALE 
ADMINISTRAçÃO LTDA, através de correspondência eletrônica 
(cil.ads2018.~~gmail.com), recepcionado em data de 06 do més e ano em curso, às 
16h15min (Horário Manaus), concernente ao Pregão Presencial n.° 002/2020-CIL-ADS / 
Registro de Preços n.° 002/2020, abaixo transcrito: 

"Boa Tarde, 
Venho por meio deste, em nome da empresa Trivale Administração LTDA, inscrita sob 
CNPJ 00.604.122/0001-97, sediada em Uberlândia/MG solicitar esclarecimentos 
referente Pregão Presencial 02/2020. 

Esclarecimento O1: 
1) Atualmente os serviços ora licitados são prestados por alguma empresa? se sim, qual 
e qual taxa praticada? 

Esclarecimento 02: 
QUESTIONAMENTO: 
Os campos CPF e número do cartão, por medidas de segurança não são passíveis de 
alterações. Demais dados, poderá ser atendido via solicitação à equipe interna. 
Atendemos desta forma? 

Esclarecimento 03: 
QUESTIONAMENTO: 
Possuímos atendimento para estornos via equipe interna. Atendemos desta forma?" 

2. Após análise de referidos questionamentos, respondemos: 

Esclarecimento Ol: Atualmente o serviço a ser licitado não é prestado por nenhuma 
empresa; 

Esclarecimento 02: Informamos que deverá ser atendido em consonância com os 
subitens 8 e 8.1., alíneas "a", "b", "c" e "d" do Termo de Referência, à saber: 
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"S.Características do Sistema Informatizado de Gerenciamento de 
Benefícios 

A Contratada deverá  possuir sistema informatizado acessível à 
Contratante e aos beneficiários através da Internei e que possibilite a 
execução das funcionalidades abaixo relacionadas: 

8.1 .Funcionalidades disponíveis à Contratante: 

a. Inclusão /exclusão/ consulta de beneficiários e seus dados (nome, 
CPF, tipo e valor do benefício, número do cartão, local de entrega do 
cartão e tipo e valor do benefício); 

b.Alteração de cadastro da Contratante; 

c.Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos: 

d.Nome, CPF, Tipo e valor do benefício, Número do cartão, Endereço 
de entrega do cartão; 
[...] „ 

Esclarecimento 03: Informamos que deverá ser atendido em consonância com os 
subitens 8 e 8.1., alíneas "i", do Termo de Referência, in verbis: 

"8.Características do Sistema Informatizado de Gerenciamento de 
Benefícios 

A Contratada deverá possuir sistema informatizado acessível b 
Contratante e aos beneficiários através da Internei e que possibilite a 
execução das funcionalidades abaixo relacionadas: 

8.1 .Funcionalidades disponíveis à Contratante: 

I. Reversão de créditos, sendo possibilitado à Contratante efetuar o 
estorno de valores já creditados;" 

Manaus, 10 de março de 2020. 

c3 
Sérgio Pauló • n ei ~~• Li aiff Filho 

Presidente da Comissã• Interna de Licitação-CIL-ADS 
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