
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 

PROCESSO N°: 45093/2022  

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, 

administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão 

Eletrônico/Magnético de Débito com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Agência Municipal 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

  

1. INTRODUÇÃO  

1.1. O presente procedimento licitatório tem como escopo a contratação de empresa 

especializada para fornecimento e gerenciamento de benefício de vale-alimentação.  

1.2. O Pregão Eletrônico n° 001/2022 foi publicado no dia 24 de agosto de 2022, com a 

data de abertura do certame marcada para o dia 19 de setembro de 2022, às 12h30min.  

1.3. Ocorre que, no dia 30 de agosto de 2022 às 11h22min, foi solicitado pedido de 

esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico n° 001/2022, encaminhado, via 

correspondência eletrônica. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

2.1 Nos termos do item 36 do Edital de Pregão Presencial n° 001/2020, os pedidos de 

esclarecimentos referentes ao procedimento licitatório deverão ser dirigidos ao(a) 

Pregoeiro(a) até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.  

2.2. Os esclarecimentos deverão ser respondidos no prazo de prazo de até 02 (dois) dias 

úteis. 

2.3. Estando a abertura da sessão pública agendada para o dia 19/09/2022, às 12h30min, 

e tendo sido o presente pedido de esclarecimento realizado pela requerente no dia 

30/08/2022, reconhece-se a tempestividade do mesmo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

3.1. A requerente faz o seguinte questionamento:  

O edital em referência tem como objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio 

de Cartão Eletrônico/Magnético de Débito com chip de segurança e senha individual, para 

recarga mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do 

Espírito Santo, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da 



 

 

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 

Itapemirim – AGERSA. 

Para a forma e prazo de pagamento, o Edital faz a seguinte exigência: 

“29. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

29.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/1993, contados a partir da data final do 

período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

29.2. Após o recebimento da Nota Fiscal, procedida a sua verificação e ateste pelo fiscal 

do Contrato, em caso de desacordo, esta será restituída à licitante vencedora para 

correção, não respondendo a AGERSA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

29.3. A licitante vencedora deverá informar na Nota Fiscal seus dados bancários para a 

realização do respectivo pagamento. 

29.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erros ou incorreções, o prazo 

para pagamento passará a ser contado a partir da data da nova fatura, devidamente 

corrigida. (...)” 

E no Anexo I - Termo de Referência: 

“14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

14.1. O pagamento à empresa Contratada será realizado de forma mensal conforme o 

valor consumido do saldo do Cartão Alimentação e o valor calculado da Taxa 

Administrativa indicada pela empresa durante a licitação. 

14.2. O valor a ser pago será o resultado do valor mensal consumido com o  acréscimo 

da taxa administrativa praticada. 

14.3. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

14.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Termo de Referência.  

(...) 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. Será efetuado o pagamento sobre o valor de repasse dos créditos do vale alimentação 

solicitado, com aplicação da taxa de administração, em até 30 (trinta) dias, após os cartões 

receberem os referidos créditos, emissão da nota fiscal/fatura e respectivo atesto da área 

responsável, e consequentemente, após comprovada a adequação aos termos contratuais. 

15.2. A contratada deverá protocolizar a correspondente Nota Fiscal, a qual deverá ser 

apresentada até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, na sede da 

Agersa.” 

A Medida Provisória 1.108 de 25/03/2022 em seu § 4º, inciso II (âmbito CLT), assim 

como o Decreto 10.854 em seu art.175 (âmbito PAT), determinam a proibição da natureza 

pós-paga dos benefícios, ou seja, a proibição do pagamento após a disponibilização do 

crédito nos cartões dos beneficiários. 

Reza o Art. 5, § 4º, inciso II da Medida Provisória 1.108 de 25/03/2022: 

“O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio alimentação 

de que trata o art. 2º, não poderá exigir ou receber: 



 

 

(...) II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré paga dos 

valores a serem disponibilizados aos trabalhadores.” 

Reza o art. 175º do Decreto 10.854 de 10/11/2021: 

“Art. 175. As pessoas jurídicas beneficiárias, no âmbito do contrato firmado com  

fornecedoras de alimentação ou facilitadora de aquisição de refeições ou gêneros 

alimentícios, não poderão exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de 

descontos sobre o valor contratado, prazos de repasse que descaracterizem a natureza pré-

paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e benefícios 

diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de 

saúde e segurança alimentar do trabalhador.” 

Vale ressaltar que o próprio edital e seu anexo fazem menção de que os fornecedores 

precisam às exigências do Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT. Veja: 

“4.2. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.2.1. A contratada deverá disponibilizar cartões eletrônicos/magnéticos com chip de 

segurança ou outros oriundos de tecnologia adequada e atualizada, para prestação de 

serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale Alimentação, na forma 

prevista pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, aos 23 (vinte e três) 

servidores da Agersa - previsão de agosto/2022.” 

Não resta dúvida que para estarmos registrados no PAT, precisamos também cumprir 

suas regras para não sofrermos punições, como por exemplo, o próprio 

descredenciamento do Programa. Além disso precisamos cumprir a legislação vigente da 

MP. 

A regra do PAT é clara: Só podemos disponibilizar o crédito nos cartões após o 

pagamento. Consequentemente, as Notas Fiscais também só podem ser disponibilizadas 

diretamente no portal após o pagamento (reconhecimento bancário). Visto os temas 

esclarecidos, pergunta-se: 

Pergunta 1: Com base nas legislações citadas acima, podemos concluir que o pagamento 

dos valores solicitados será efetuado através do boleto e/ou transferência bancária antes 

da efetiva  disponibilização dos créditos para os servidores? 

Pergunta 2: Podemos concluir que a disponibilização da NF ocorrerá em até 2 (dois) dias 

úteis após o pagamento? 

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

4.1. Em análise ao pedido de esclarecimento, procedemos a seguinte manifestação: 

1) Sim. O pagamento dos valores solicitados será efetuado através do boleto e/ou 

transferência bancária antes da efetiva  disponibilização dos créditos para os servidores. 

Após recebimento do pedido de esclarecimento fundamentado pela licitante, a área 

técnica procedeu alteração no Edital de Licitação, Anexo I – Termo de Referência e 

Anexo V – Minuta do Contrato, para adequação à Medida Provisória 1.108 de 

25/03/2022. Foi procedida a alteração dos seguintes itens do edital:  

“(...) 

29.1. A AGERSA efetuará o pagamento à licitante vencedora do certame com 

antecedência de até 05 (cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões. 



 

 

29.1.1. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada 

mês, salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos 

agendamentos. 

29.1.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias 

úteis após o pagamento.  

(...) 

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

14.1. Critérios de medição:   

14.1.1. O pagamento à empresa Contratada será realizado de forma mensal 

conforme os valores agendados em saldo dos Cartões de Vale Alimentação e o 

valor calculado da Taxa Administrativa indicada pela empresa durante a licitação. 

14.1.2. O pagamento será efetuado pela contratante com antecedência de até 05 

(cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões. 

14.1.3. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada 

mês, salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos 

agendamentos. 

14.1.4. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias 

úteis após o pagamento. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. Será efetuado o pagamento sobre o valor de repasse dos créditos do vale 

alimentação solicitado, com aplicação da taxa de administração, com antecedência 

de até 05 (cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões, após o respectivo 

atesto da área responsável, e consequentemente, após comprovada a adequação 

aos termos contratuais. 

15.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias 

úteis após o pagamento. 

(...) 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A AGERSA efetuará o pagamento à licitante vencedora do certame com 

antecedência de até 05 (cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões. 

9.1.1. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada 

mês, salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos 

agendamentos. 

9.1.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias 

úteis após o pagamento.” 

 



 

 

2) Sim. A disponibilização da Nota Fiscal poderá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após 

o pagamento. 

 

5. CONCLUSÃO  

5.1. Ante o exposto, com base nas informações acima apresentadas o presente 

esclarecimento passa a compor o processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico n° 

001/2022, integrando-o para todos os fins.  

5.2. O Edital Retificado será republicado nos meios oficiais e disponibilizado nos sites: 

https://www.agersa.es.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br. 

5.2. Importa consignar que os pedidos de esclarecimento com as respectivas respostas 

encontram-se disponibilizados no site da AGERSA no seguinte endereço eletrônico: 

www.agersa.es.gov.br  e no site https://www.gov.br/compras. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de agosto de 2022. 

 

 

Raphaela Stein Mauro 

Pregoeira Oficial 

Portaria n° 116/2021 

http://www.agersa.es.gov.br/

