
 

 

 

ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL  n° 014/2021/SFIEMT 
 
1 – INTRODUÇÃO 

A Supervisão  de Suprimentos vem a público, apresentar a todos os interessados Respostas quanto aos 
pedidos de Esclarecimentos, referente ao Pregão Presencial n° 014/2021/SFIEMT, Processo Administrativo 
n.º 649/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS de Solução de 
Pagamento por meio eletrônico, que possibilite os credenciamentos, captura, transmissão, 
processamento e liquidação financeira de transações com Cartões de Crédito e débito e parcelado 
nas unidades do SESI-MT, SENAI-MT E IEL-MT, por meio de terminais móveis, terminais PÍNPAD TEF 
(transferência eletrônica de fundos) e terminais SMART, conforme especificações e condições constante 
no Edital e seus anexos. 

 
Questionamento 01: 
No anexo VIII; pg. 01; 2.1; VI – É informado pagamento por PIX. Temos apenas a modalidade PIX 
apenas para contas do Santander, podemos nos considerar habilitados?  
 

 
Resposta:  O SFIEMT não  possui conta no Banco Santander. 
 

 
 

Questionamento 02: 
No anexo VIII; pg. 01; 2.1; II – Pagamento recorrente é uma modalidade exclusiva para meios digitais 
(Ecommerce), onde as informações são capturadas. Porém não está no objeto está parametrização. 
Podem esclarecer?  
 

Resposta:  Hoje utilizamos o cartão recorrente independente da plataforma Ecommerce, pois é apenas 
uma modalidade de pagamento diferenciada. 

 
Questionamento 03: 
Temos integração com linha TOTVS Protheus, porém ainda estamos em fase de homologação com a 
linha RM, com previsão para Dezembro, podemos nos considerar habilitados? 

 
Resposta: Deverá atender dentro de uma prazo conforme Edital e anexos. 
 

 
Questionamento 04: 
O Edital fala na contratação de terminais SMART. É de conhecimento do FIEMT, que estes terminais, 
para o pleno funcionamento, necessitam de um desenvolvimento de um app ANDROID e que este 
desenvolvimento é de responsabilidade do CONTRATANTE? 

 
Resposta: É de nosso conhecimento que o equipamento Smart, oferece a possibilidade de expansão 
das funções através de aplicativos, inclusive há no TR o trecho: 
 

"Equipamento: máquina captadora sem fio tipo SMART para realização das operações de 
crédito/débito e PIX, com tela touchscreen, compatível com possibilidade de instalação de 
aplicativos de terceiros, homologados pelo operador." 
 

Porém, o equipamento deve possuir um App da Contratada com as funções básicas que viabilizem o 
uso. 

 
Questionamento 05: 



 

 

 

No ANEXO IV proposta de preços, a cotação de Conciliador é por CNPJ, não por conta bancária, 
portanto contabilização mensal não deveria ser de 3 e sim de 18 CNPJ’s. Está correto este 
entendimento? 

 
Resposta: Não, nossas contas é centralizada no CNPJ da matriz, assim são apenas 3 contas 
correntes, a venda  e recebimento acontece na filial, mas o recebimento entra na matriz, precisa que 
a operadora identifique de qual filial é o recebimento para realização da baixa automática. 
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