
 

ESCLARECIMENTO 02: 
 
Questão 01 

 
Questionamento via email de Banricard Setor Publico: Acerca do item 4.1.2 do 
instrumento editalício (anexo), que traz as questões atinentes às condições em relação ao 
uso do vale combustível: 4.1.2. Em relação ao uso do vale combustível por parte dos 
funcionários, foram escolhidas as cidades de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. Tal 
escolha foi definida por ser a sede do Conselho (Porto Alegre) e as outras cidades devido 
à densidade demográfica na região. - Sistema é configurado por uso de limite que pode 
ser reduzido ou aumentado conforme as regras da frota e do convênio. – Favor verificar 
informar se desejam efetuar carga por funcionário ou definir limite de uso mensal por 
veículo. – Cartão combustível permite o controle de hodômetro. Se o cliente deseja 
efetuar carga deve ser enquadrado em outro produto, por exemplo, Gestão de Despesas, 
mas nesse produto não há controle de hodômetro. 
 
Resposta: 
 

Resposta: O item 4.1.2 do Termo de Referência refere-se à rede credenciada de posto 
tendo em vista o local da sede do CRBio-03 e cidades próximas as moradias dos 
funcionários.  
Conforme o item 4.9 deve ser disponibilizado um cartão para cada funcionário 
(atualmente são 13) e um corporativo. O valor creditado (pago antecipadamente pelo 
Conselho) no cartão de cada funcionário é no máximo de R$ 362,94, com base na 
Portaria 506 de 14 de julho de 2022 do CRBio-03. E o corporativo é variável, ficando na 
média de R$ 700,00.  
Dessa forma, em relação ao item 4.11, o Conselho faz a recarga, a empresa contratada 
disponibiliza os créditos em cada cartão para a utilização dos mesmos nas redes 
credenciadas. 
Já o item 4.12 informa que somente para o cartão corporativo deve ser encaminhado o 
relatório mensal de gastos. 
 
Questão 2: 
 
Na hipótese de a Banrisul Cartões sagrar-se vencedora do certame, podemos prestar o 
serviço desta forma? 
 
Resposta: 

 
Não ficou clara a forma de prestação de serviço, mas a empresa vencedora deve prestar 
conforme o Edital, o Termo de Referência e o esclarecimento da questão 1 acima.  


