BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

ESCLARECIMENTO 02 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2020
Em atenção ao pedido de esclarecimento para o Pregão Eletrônico nº 04/2020 em
10/08/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de administração, gerenciamento, distribuição e implementação de cartões
eletrônicos, com chip de segurança e senha pessoal para viabilizar os auxílios de refeição
e alimentação aos empregados da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A, e
após deliberação conjunta desta Comissão Permanente de Licitação com a área técnica
requisitante, segue posicionamento desta BRB Administradora e Corretora de Seguros
S.A.
"4.7. Deverá possuir rede de estabelecimentos credenciados e ativos – no mínimo
10 (dez) estabelecimentos no centro da cidade/capital – para a aceitação dos
cartões alimentação e/ou refeição, nas seguintes localidades:"
QUESTÃO 1
No edital solicita exigência em: regiões administrativas do DF, cidades do entorno e
capitais. Deverá possuir exclusivamente os estabelecimentos somente no bairro centro
das cidades e capitais?
Resposta: O quantitativo mínimo de estabelecimentos deverá estar compreendido em
toda a região administrativa do DF (cidades satélites), cidade do entorno e nas capitais,
não necessariamente somente no centro.
QUESTÃO 2
O quantitativo de 10 estabelecimentos seria: 10 estabelecimentos para Vale Alimentação
+ 10 estabelecimentos para Vale Refeição para cada localidade? Ou 10
estabelecimentos no total de Vale Alimentação + Vale Refeição para cada localidade?
Resposta: Deverão ser apresentados no mínimo: 10 estabelecimentos para Vale
Alimentação + 10 estabelecimentos para Vale Refeição para cada região administrativa
do DF (cidades satélites), e para cada cidade do entorno e demais capitais.
QUESTÃO 3
Para a exigência, ele cita "centro da cidade/capital", podemos considerar esse mesmo
quantitativo para as regiões administrativas do DF?
Resposta: Sim.
QUESTÃO 4
Nas regiões administrativas abaixo descritas como:
• Guará (QELC/SOFS/SGCV/SAISO/SCEES/SMAS/EPTG);
• Plano Piloto (Asa Norte/Asa Sul/SMU/Setor de Clubes/SGO/Noroeste/Eixo
Monumental/Esplanada dos Ministérios/Setor de Embaixadas Sul e Norte/Vila
Planalto/Vila Telebrasília/SAIN)
Nas informações descritas em parênteses nos tópicos acima: Qual o significado de:
QELC/SOFS/SGCV/SAISO/SCEES/SMAS/EPTG?
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Resposta: As siglas significam:
a) QELC (Quadras Econômicas Lúcio Costa);
b) SOFS (Setor de Oficinas Sul);
c) SGCV (Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos);
d) SAISO(Setor de Áreas Isoladas Sudeste);
e) SCEES(Setor de Clubes Esportivos e Estádios Sul);
f) SMAS (Setor de Múltiplas Atividades Sul);
g) EPTG (Estrada Parque Taguatinga-Guará).
Brasília-DF, 12 de agosto de 2020.

Comissão Permanente de Licitação
Corretora Seguros BRB
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