
                                           
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTOS 2 

Rua Sete de Setembro, 170 – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.050-002 - Tel.: (21) 2332 - 6449 

 

PREGÃO ELETRÔNICO LOTERJ Nº PE 03/21 

PROCESSO Nº SEI-150162/000078/2021 
 

 
A LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LOTERJ) nos termos constantes do administrativo em 
referência, com fulcro na legislação vigente, no que couber, consoante manifestação da Diretoria Operacional da 
Autarquia, com os esclarecimentos transcritos seguintes, acusa o recebimento do e-mail de licitante, datado de 
05.05.2021, tempestivo, esclarece: 
 
 
OBJETO: Contratação de serviço de FINTECH de pagamento, que forneça soluções por meios eletrônicos, mediante 

métodos de depósito e saque de crédito em moeda eletrônica, captura, transmissão, processamento e liquidação de 
transações em contas de pagamento, atuando no modelo White Label, período de 48 (quarenta e oito) meses, na 
forma do Termo de Referência, Anexo I, do instrumento convocatório. 
 
 

II. Pedido de Esclarecimentos 2 - Doc. SEI nº 16680453: 
 
Questionamento 1: 

 
“(...) 1) Para a execução do objeto do pregão haverá a necessidade de desenvolvimento de uma solução White label 
de carteira digital em que o dinheiro transacionado seja 100% voltado à LOTERJ? (...)” 
 
Questionamento 2: 
 
“ (...) 2) É possível atender ao Edital através de um parceiro que atue em transações online, oferecendo gateway,  
adquirência e antifraude, através de uma única solução, aceitando cartões de crédito e meios de pagamento 
alternativos? (...)”. 

 
 

Resposta do setor demandante - Doc. SEI nº 16693587: 
 
“(...) Em atenção ao pedido de esclarecimento feito pela empresa Mercado Livre, cabe informar: (...)”. 
 
 
Resposta ao Questionamento 1: 

 
“(...) Não. Conforme previsto no item 6.20, módulo início, subitem b.5 do anexo Termo de Referência do edital de 
licitação: 
 
“Demais fornecedores de serviços credenciados à FINTECH poderão ser incluídos à Barra de serviços mediante 
autorização prévia da LOTERJ” 
 
 

Resposta ao Questionamento 2: 
 
“(...) Sim. Mediante as definições especificadas no item 6 do Edital de Licitação constam as possibilidades de 
participação, em específico aos itens 6.6 e 6.7”. 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2021. 
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