PREGÃO 08/2022 - Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, fornecimento e distribuição de
cartão eletrônico com chip, para concessão do benefício auxílio-alimentação na modalidade valealimentação e vale-refeição, com recargas mensais, a serem utilizados em restaurantes ou
estabelecimentos comerciais de gênero alimentício ou similares, em todo território nacional, para
os empregados do SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, tudo em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e que atenda a legislação vigente.

COMUNICADO 001
1 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PAGAMENTO ANTECIPADO
As disposições do Edital e Anexos do PE 08/22 abaixo discriminadas relativas à
pagamento, passarão a vigorar com a seguinte redação:
NO EDITAL:
14. DOS PAGAMENTOS
14.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a Fatura/Nota Fiscal
correspondentes aos créditos solicitados em até 3 (três) dias úteis a contar da
solicitação do Senar.
14.2. O Senar fará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da Fatura/Nota Fiscal da CONTRATADA.
14.2.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade da CONTRATADA para com a Fazenda
Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS e com a Justiça do
Trabalho.
14.3. O Valor dos créditos serão disponibilizados nos cartões pela
CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis a contar da data da solicitação feita
pelo Senar.
14.4. As Faturas/Notas Fiscais não aprovadas pelo Senar serão devolvidas a
CONTRATADA, para as devidas correções, acompanhadas dos motivos de
sua rejeição.
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:
13.1. Os pagamentos serão realizados conforme regras estabelecidas no item
14 do Edital.
NO ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO:
5.2. Os pagamentos serão realizados conforme regras estabelecidas no item
14 do Edital.

2 – Considerando que as alterações ora promovidas não impactam na formulação das
propostas, a divulgação da presente retificação se dará por meio do presente comunicado,
sem necessidade de republicação do aviso da licitação e redesignação das datas
originalmente estipuladas.
3 – A íntegra do Edital e Anexos do PE 08/22 retificados pelo presente comunicado serão
disponibilizados
no
site
institucional
do
SENAR,
através
do
link
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR, bem como no
sistema eletrônico licitacoes-e.
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