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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

                   Secretaria de Estado da Casa Civil 

                              Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ 

Pregão Eletrônico LOTERJ PE nº 03/2021 

Data Abertura Propostas: 10/05/2021 às 14h05min 

Data Realização Disputa: 10/05/2021 às 14h30min 

Requisição: PES 0008/2021 

Processo Administrativo SEI-150162/000078/2021 

 

A empresa ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços 

abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do 

EDITAL DE LICITAÇÃO que tem por objeto a 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), da Proposta Detalhe 

(Anexo II) do instrumento convocatório. 

Código do Item: 0792.001.0012 (ID – 167050). 

 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

Base 

de 

cálculo 

TICKET 

MÉDIO POR 

COMPRADOR 

ITENS DE COBRANÇA 
PERCENTUAL % 

FONTE 

PAGADORA 
VALOR 

R$ 90,00 

Item 1  
% sobre compras de produtos LOTERJ e 

ESTADO % ESTADO  

Item 2  % por retirada de créditos via TED 
%  Usuário da conta  

Item 3  
% por transação de pagamento com cartão 

de crédito para boletos %  Usuário da conta  

Item 4 Adicionar dinheiro com cartão de débito 
%  Usuário da conta  

Item 5 Adicionar dinheiro com cartão de crédito 
%  Usuário da conta  

Item 6 Valor em R$ a partir do 2º saque 
Valor fixo Usuário da conta  

PROPOSTA UNITÁRIA 
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O B S E R V A Ç Õ E S 

A PROPOSTA-DETALHE deverá: 

1º. Ser preenchida integralmente por processo mecânico ou 

eletrônico, sem emendas e rasuras; 

2º. Conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já 

incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e 

descontos especiais; 

3º. Ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador; 

4º. O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA-

DETALHE, a cumprir os termos nela contidos; 

5º. As Duas primeiras vias da PROPOSTA-DETALHE deverão ser 

devolvidas a este Órgão, até a hora e data marcadas, em envelope 

fechado, com a indicação do seu número e data do encerramento; 

6º. A licitação mediante PROPOSTA-DETALHE poderá ser anulada 

no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.  

Prazo para execução: Conforme Anexo I. 

Validade da Proposta-Detalhe: Preços válidos por 60 (sessenta) dias. 

Local de Execução: a definir. 

Instituição Financeira Contratada pelo Estado: 

Banco: 

Agência nº 

Conta nº 

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente. 

 

__________,  em,  _______________  de  __________  de  2021. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Empresa PROPONENTE 

 

 


