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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP – FUNCAMP 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 03 
 

 
Referente Pregão Presencial nº. 024/2018 – Processo nº. 81848-18 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, por cartões 
magnéticos ou de tecnologia compatível, de "vale alimentação" e 'vale refeição" 
e respectivas recargas mensais de crédito online, tendo por beneficiários os 
empregados da FUNCAMP. 
 
 
Conforme disposto no item “1.3” do edital de Pregão em epígrafe, a fim de 
responder esclarecimentos manifestado por interessados, a Funcamp, por 
intermédio do Pregoeiro abaixo assinado, vem trazer as informações abaixo. 
 
 
PERGUNTA 01: “Após análise do edital republicado, temos a questionar: 
 

 

 
 
Conforme resposta ao questionamento formulados por nossa empresa, ainda existe a 
necessidade de questionamento face a quantidade de cartões a serem emitidos, 
conforme planilha acima, vejamos: 
 
Conforme quadro o Valor Mensal estimado no item 2.2.1 é de R$ 937.655,32 que 
corresponde ao valor mensal por cartão de R$ 439,32 para 21 dias acarretando a 
emissão de aproximadamente 2.134 cartões. 
 
Conforme quadro o Valor Mensal estimado no item 2.2.2 é de R$ 69.060,50 que 
corresponde ao valor mensal por cartão de R$ 388,50 para 21 dias acarretando a 
emissão de aproximadamente 177 cartões.  
 
Ou seja a quantidade de cartões a serem emitidos é de aproximadamente 2.311 
cartões e não 48.554 conforme respondido em questionamento. 
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Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 01: Sim, o entendimento está correto, pois o quadro acima refere-se 
a quantidade de créditos diários, ou seja, a quantidade de cartões a serem 
emitidos é de aproximadamente 2.311 cartões. 
 
Ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL. 

 
 
 

Campinas, 06 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 

Pregoeiro 
Lucas Abreu 

(Original assinado) 


