
  

 

 
 

 

 
             
     

  
 

Proposta Comercial de Gestão Total do Benefício Vale 
Transporte 

 

ATA Consultoria Tecnologia em Rotas Econômicas Ltda. 

Rua Dias da Cruz, 143 – cobertura 01 – Méier 
CEP 20720-010 - Rio de Janeiro / RJ. 

 TEL.: (21) 3315-3337 / (21) 2592-6645 

 

À 
Hospital Estadual Getúlio Vargas (Empresa – Cliente). 
A/C: Sr. Guilherme Porto Capibaribe  
 

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa Proposta para execução dos 

serviços de Processamento de Arquivos, Aquisição, Distribuição e Gestão de Vale 

Transporte. 

 

1.0 - OBJETO 

 

1.1 Serviço de Gestão do Benefício Vale Transporte (VT), nas modalidades 

cartão eletrônico, contemplando captura e tratamento dos arquivos da Folha 

de Pagamento, comparação mensal entre arquivos visando identificar 

inconsistências, adequação às tarifas (Roteirização de Transporte) e à 

tecnologia de cada localidade (cartão eletrônico), compra na Operadora 

FETRANSPOR (RIOCARD), otimização das compras através da gestão de 

movimentação de pessoal (bolsa de créditos) e Redirecionamento de 

Saldos Acumulados, coleta, envelopamento e entrega personalizada, 

quando aplicável, atendimento corporativo e ao colaborador por meio 

presencial, telefônico e eletrônico, emissão de relatórios gerenciais on-line 

(web) e tratamento diário de questões envolvendo Cartão VT Eletrônico 

(perda, roubo, avaria etc.). 

 

2.0 – INFORMAÇÕES 

 

O escopo dos serviços compreende: 

 

Nº Total de Funcionários: 2500  

Valor Total de VT: R$ 170.000,00 a 200.000,00. 

Localidade: Rio de Janeiro. 

Operacionalização: Escopo detalhado no item 1.0 para cartão eletrônico. 

 

3.0 – VANTAGENS E DIFERENCIAIS – ATA CONSULTORIA 

 

 Diminuição da sobre carga existente no departamento de pessoal e/ou 

recursos humanos da empresa – cliente; 

 Maior agilidade nos processos envolvendo cancelamento e solicitação de 

segunda via de cartões, sendo executado assim que recebido a ordem de 

nosso cliente; 

 Atendimentos presenciais, online ou por telefone aos colaboradores da 

Empresa – Cliente para solucionar problemas que envolvem o benefício; 

 A Empresa – Cliente tem acesso direto ao sistema FETRANSPOR, podendo 

desta forma acompanhar e monitorar toda administração realizada pela 

ATA, garantindo transparência e confiança ao nosso parceiro; 
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 Auditoria mensal gratuita para verificar se os valores de vale transporte 

solicitados pelos colaboradores estão corretos, evitando desta forma usos 

abusivos; 

 Conferência mensal no arquivo de compras para o reaproveitamento de 

valores acumulados nos cartões RIOCARD proporcionando uma 

conseqüente economia na compra do benefício; 

 Somos a única empresa atuante em todo território nacional a reconhecer as 

diferenças em cada região do país; 

 Entre outras vantagens.  

 

4.0 - CONDIÇÃO COMERCIAL (Taxa de Administração) 

 

Estado do Rio de Janeiro 

 

 Será cobrada a taxa de 3,5% aplicada sobre o valor mensal de compra do 

benefício / recarga do Vale Transporte; 

 Será repassado à Empresa - Cliente o custo de reemissão de cartões por 

perda ou roubo; e os serviços de entrega de Vale Transporte nas 

Unidades:  

 

5.0 – TRIBUTOS 

 

Sem repasse de Tribustos.  

 

6.0 - PRAZO DE PAGAMENTO 

 

10 (dez) dias corridos após o fechamento da fatura.  

 

7.0 – VALIDADE DA PROPOSTA 

 

Esta proposta é válida por 10 (dez) dias a contar da data de emissão, tendo peso 

contratual após sua aceitação. 

 

8.0 - OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

 

8.1 Esta proposta, uma vez aceita, passa a ter validade de Contrato entre as 

partes por prazo indeterminado; 

8.2 A prestação dos serviços poderá ser encerrada, por ambas as partes, 

mediante comunicação formal prévia de 60 (sessenta) dias. 

 

    

Esperando contar com a preferência de V.S.as, colocamo-nos a disposição para 

quaisquer outros esclarecimentos. 
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Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2017. 

 

 

 

 

 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 

_____________________________       ___________________________ 

Fernanda Cockrane                                         Empresa – Cliente. 

Adm. e Gestão de Benefícios 

(21) 3315-3337 

(21) 2592-6645 

gestao@ataconsultoriavt.com.br 


