PREGÃO Nº 08/22 - Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento,
emissão, fornecimento e distribuição de cartão eletrônico com chip, para concessão
do benefício auxílio-alimentação na modalidade vale-alimentação e vale-refeição,
com recargas mensais, a serem utilizados em restaurantes ou estabelecimentos
comerciais de gênero alimentício ou similares, em todo território nacional, para os
empregados do SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, tudo em conformidade com
as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e que atenda a
legislação vigente.
COMUNICADO 002
1) RETIFICAÇÃO DO EDITAL
As disposições do Edital e Anexos do PE 08/22 abaixo discriminadas relativas à
atestado de capacidade técnica, passarão a vigorar com a seguinte redação:
10.4.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da
apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa
jurídica, de direito público ou privado, do qual conste o fornecimento de
cartões eletrônicos nas categorias alimentação e refeição, com chip,
para o universo de pelo menos 50% do quantitativo total exigido pelo
SENAR. O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter
informações que permitam a identificação correta do contratante e do
prestador do serviço, tais como:
Considerando que as alterações ora promovidas não impactam na formulação das
propostas, a divulgação da presente retificação se dará por meio do presente
comunicado, sem necessidade de republicação do aviso da licitação e redesignação
das datas originalmente estipuladas.
A íntegra do Edital e Anexos do PE 08/22 retificados pelo presente comunicado
serão disponibilizados no site institucional do SENAR, através do link:
http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-SENAR, bem como
no sistema eletrônico licitacoes-e.
2 – APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:
A CPL informa que o pedido de impugnação da licitante BK INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.814.330/001-50 (anexo 1), foi
CONHECIDO, por ser oportuno e tempestivo, e no mérito, NEGADO

ACOLHIMENTO (anexo 2) mantidas as condições dispostas no Edital e seus
anexos.
3) CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS:
Pergunta 1
Vocês já possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual
fornecedora e qual a taxa aplicada? E por qual motivo está havendo a rescisão do
contrato?
Resposta: A atual prestadora dos serviços objeto da licitação a que se refere Vossa
Senhoria é a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A.
Não houve ou haverá rescisão do contrato que terá seu termo em janeiro próximo.
Quanto à “taxa aplicada”, entendemos que é informação irrelevante para a
apresentação de propostas no atual certame, considerando a edição da Lei nº
14.442/2022 que veda “qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o
valor contratado”.
Pergunta 2
Considerando as peculiaridades de cada licitante interessado, e que a licitação será
realizada em nível nacional, prazos de recebimento dos nomes dos usuários,
cadastro no sistema, envio para gráfica e horário de voos ou transportadoras. É
correto é entendimento de que o prazo total para primeira entrega dos cartões
poderá ser de 13 dias úteis, após recebimento da lista com as informações dos
usuários?
Resposta: Os prazos para a primeira entrega estão definidos no item 7.1 do edital
de licitação do PE nº 08/22

Pergunta 3
É correto entendimento de que, a futura contratada poderá ofertar cartão único, ou
seja, as opções de vale alimentação e vale refeição, continuaram disponíveis aos
usuários via sistema e no App Android ou IOS. Salientamos que essa opção visa
proteger nosso meio ambiente com a menor emissão de plásticos, sem prejudicar as
opções tecnológicas aos usuários.

Resposta: Conforme item 7.3 do edital de licitação do PE nº 08/22.
Perguntas 4
1) Os servidores da CONTRATANTE estão sob qual regime de contratação?
Celetista ou Estatutário?
2) O Vale de Alimentação/Refeição a ser ofertado aos usuários (funcionários) tem
previsão em qual dispositivo legal? Há alguma norma específica
municipal/estadual/federal sobre a concessão deste benefício aos seus
funcionários?
3) Considerando que a resposta do item “1” seja “Estatutário”, a CONTRATANTE é
inscrita no Programa de Alimentação a Trabalhador? O Edital estabelece que o
serviço deve ser executado de acordo com as normas do PAT? A norma que
fundamenta a concessão do benefício aos seus funcionários estabelece que a
execução do serviço deve atender as exigências das normas do PAT? 3.1. Na
hipótese da CONTRATANTE ser inscrita no PAT e/ou o Edital e/ou norma específica
municipal/estadual/federal estabelecer que o benefício ao seu funcionário deve ser
oferecido consoante as normas do PAT, entendemos que, por força do art. 175 do
Decreto Nº 10.854/2021, as licitantes estão proibidas de oferecer qualquer tipo de
deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado (taxa negativa) e
conceder prazos de repasse (concessão de prazo de pagamento) que
descaracterizem a natureza pré-paga (modalidade à vista/antecipação de
pagamentos) dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores. Estamos
corretos? Caso negativo, pedimos motivar a resposta.
4) Considerando que a resposta do item “1” seja “Celetista”, a CONTRATANTE é
inscrita no Programa de Alimentação a Trabalhador? O Edital estabelece que o
serviço deve ser executado de acordo com as normas do PAT?
4.1. Na hipótese da CONTRATANTE ser inscrita no PAT e/ou o Edital e/ou os
funcionários serem Celetistas, entendemos que, por força Inc. I e II do Art. 3º, da LEI
Nº 14.442, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022, as licitantes estão proibidas de oferecer
qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado (taxa
negativa) e conceder prazos de repasse (concessão de prazo de pagamento) que
descaracterizem a natureza pré-paga (modalidade à vista/antecipação de
pagamentos) dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores. Estamos
corretos? Caso negativo, pedimos motivar a resposta.
5) A nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) possibilita a
antecipação dos pagamentos pela Administração Pública, bem como delimita as
garantias exigidas para a citada antecipação, conforme extrai-se da análise dos
artigos 92, XII, art. 96, art. 98 e art. 145, abaixo transcritos: (...)

Nesse sentido, considerando a impossibilidade de concessão de prazo de
pagamento por esta CONTRATADA e a existência de previsão legal acerca da
antecipação de pagamento, entendemos que a CONTRATANTE realizará seus
pagamentos de forma antecipada e que fará, de acordo com o princípio da
autotutela, as alterações no Edital e na Minuta do Contrato, inclusive com a
exigência de prestação de garantia adicional pelo Contratado, caso entenda
necessário. Está correto o entendimento?
Resposta: O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um serviço social
autônomo, sem fins lucrativos e o regime de contratação a que se submete seu
pessoal é o celetista. Dessa forma, está na própria Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT a previsão e o regramento do fornecimento de auxílioalimentação para seus empregados.
Quanto ao questionamento trazido nos termos dos itens 4 e 5 e do subitem 4.1,
entendemos que o esclarecimento já foi prestado por meio do Comunicado nº 1, de
09/11/2022, já publicado no site do Senar e no Sistema eletrônico de licitações, o
Licitações-e.
Quanto ao item 5, entretanto, necessário destacar ainda que o Senar não se
submete à lei de licitações. Seus certames e contratações regem-se por
regulamento próprio.
Pergunta 5
DA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS DE FORMA DIGITAL
Nos termos do artigo 10, § 2º da Medida Provisória 2.200/2001-2, que dispõe que as
declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a
utilização de processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, pergunta-se:
As declarações, proposta, documentos de constituição, procuração/credenciamento
e os demais documentos constantes no Edital, que exigem assinatura pelos
representantes legais da licitante, podem ser firmados por meio digital, devidamente
certificado pelo ICP Brasil?
Resposta: A assinatura eletrônica, reconhecida segundo a lei de regência (Lei n.º
14.063/2020) e, abrangência em conformidade com a Medida Provisória n.º 2.2002/2001, cumpre as regras e os requisitos exigíveis para a sua validade.
Portanto, eventual assinatura firmada nos termos citados, é considerada válida.
Pergunta 6
É correto o entendimento de que a assinatura digital acompanhada do respectivo
comprovante de autenticação dispensa uma eventual exigência de autenticação ou

reconhecimento de firma em cartório quanto a assinatura dos referidos documentos
(declarações, documentos constitutivos, proposta, procuração/credenciamento, entre
outros)?
Resposta: Conforme pontuado na resposta formulada para a pergunta 5, quando o
documento pertinente e individualizado for passível de ser assinado para identificar o
seu signatário de maneira unívoca e com elevado nível de confiança, tornar-se-á
válido.
Sobretudo, as condições e exigências previstas em edital devem ser observadas.
Pergunta 7
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Guia de Agente de Tratamento disponibilizado pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados - ANPD, independentemente das previsões expressas em
contrato, exemplifica que nem toda operação de tratamento envolve
necessariamente um Controlador de Dados e um Operador de Dados, podendo a
operação se dar entre dois Controladores singulares ou entre dois Controladores
conjuntos.
Especificamente no âmbito do objeto licitado, as empresas do ramo, por muitas
vezes, podem atuar como mera Operadora de Dados mas, ao mesmo tempo,
também atuam como Controladora de Dados, possuindo por essa razão autonomia
na sua atuação e, por isso, assumindo maiores obrigações legais das que seriam
assumidas caso a atuação se desse apenas como Operadora de Dados.
Por tudo isso, pergunta-se:
Considerando os serviços prestados pelas empresas do ramo na execução dos
contratos, essa atuação pode se dar também na qualidade de CONTROLADORA
DE DADOS?
Resposta: A previsão da cláusula contida em edital: “DA PROTEÇÃO DOS DADOS
PESSOAIS E DAS REGRAS ANTICORRUPÇÃO”, preserva as atividades
relacionadas à execução do Contrato, em especial a figura dos Agentes de
Tratamento dos dados pessoais.
Dessa forma, a Contratada na qualidade de Controlador (art. 5º, VI da Lei n.
13.709/2018), Operador (art. 5º, VII da Lei n. 13.709/2018), ou ainda Suboperador
(https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-guia-orientativo-sobreagentes-de-tratamento-e-encarregado), deverá proceder pelo estrito e fiel
cumprimento de suas obrigações contratuais relacionadas ao tema (item 9.1 do
edital).

Pergunta 8
Caso a resposta ao item acima seja positiva, é possivel que a Contratada na figura
de CONTROLADORA DE DADOS, independente das previsões contidas no
Edital/Termo de Referência/Contrato, pontualmente quando os serviços assim exigir
atue de forma autônoma (desde que se comprometa a obedecer rigorosamente a
todas as normas legais que tratam da proteção e tratamento de dados pessoais)?
Resposta: Com base na resposta e transcrição do “Questionamento 8, item “a””,
não é recomendável que a Contratada atue de forma autônoma, devendo observar
as disposições Editalícias, obrigações contratuais e leis vigentes (Lei n.
12.965/2014; Lei n. 13.709/2018; e Lei n.º 12.846/2013 seguido do Decreto
Regulamentador n.º 11.129/2022).
Pergunta 9
Item 14 do edital: Dos pagamentos:
14.1 O pagamento objeto da presente licitação será efetuado por meio de crédito em
conta, mediante apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo
setor competente da CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados
da data da disponibilização dos créditos nos cartões e apresentação da
documentação fiscal, devidamente atestada por representante autorizado pelo
SENAR-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
Item 4 do TR: Da proposta de preços:
4.2. Não será aceita proposta com:
a) Taxa de administração negativa, abaixo de 0% (zero).
b) Que contenha qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor
contratado;
c) Que contenha prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza
pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados; ou outras verbas e
benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à
promoção de saúde e segurança alimentar do empregado, no âmbito- de contratos
firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio
alimentação.
Considerando a legislação vigente do PAT que em seu Art. 175 do Decreto n°
10.854/2021 dessa legislação, veda qualquer tipo de deságio e prazos de repasse
que descaracterizem a natureza pré-paga; Considerando ainda a Lei 14.442, de 2 de
setembro de 2022, através do Ministério do Trabalho, que proíbe prazos de repasse
que descaracterizem a natureza pré paga e também a concessão de descontos na
contratação de empresas fornecedoras de auxílio-alimentação, tanto no âmbito do

auxílio-alimentação (como previsto na CLT) quanto ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (vale-refeição e vale-alimentação).
Com base nas legislações citadas acima, podemos concluir que a modalidade de
pagamento será antecipada e não conforme descrito no item 14.1 do edital.
Resposta: No que se refere à “pergunta 1”, entendemos que o esclarecimento já foi
prestado por meio do Comunicado nº 1, de 09/11/2022, já publicado no site do
Senar e no Sistema eletrônico de licitações, o Licitações-e.
Pergunta 10
O edital em referência faz as seguinte exigência no que diz respeito à qualificação
técnica:
Item 8- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.1.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais
atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, do qual
conste o fornecimento de cartões eletrônicos nas categorias alimentação e refeição,
com chip, que esteja atendendo ou tenha atendido por um período mínimo de 2
(dois) anos, para o universo de pelo menos 50% do quantitativo total exigido pelo
SENAR. O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que
permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço.
A Lei de Licitações, ao contemplar a qualificação técnica dos licitantes, traduziu em
seu artigo 30 a vontade do legislador de não impedir a participação de interessados
que possuíssem capacidade e experiência anterior de objeto semelhante ao que é
licitado.
Reza o artigo 30, inciso II:
“A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(…)
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, …”
Não bastasse a inteligência do dispositivo retro citado, o § 1º do mesmo artigo, traz
ainda mais uma regra que traduz a vontade do legislador de ampliar o universo de
competidores, afastando cláusulas que impeçam ou dificultem a participação. Versa
o trecho do inciso I, do § 1º: “… serviço de características semelhantes, …, vedadas
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;”.
A regra descrita na norma legal vigente permite exigir do licitante apenas
desempenho anterior de objeto similar, vedadas quaisquer exigências que inibam
a participação na licitação, nos termos do art. 30, § 5º, do citado diploma
federal:

“§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.”
O referido dispositivo legal visa instruir o julgamento do administrador público para
que evitem a inclusão de critérios que inibam a participação e a competitividade. No
caso em tela, exigiu-se como prova de desempenho anterior, a apresentação de
atestados que comprovem experiência mínima de 2 anos.
Resposta: O esclarecimento solicitado é objeto do presente Comunicado nº 2, já
publicado no site do Senar e no Sistema eletrônico de licitações, o licitações-e.
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