
 

 

 

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Pregão Presencial nº 37/2021 

 

Solicitantes: 

BIQ BENEFÍCIOS LTDA. 

BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 

CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

   

Trata-se de solicitação de esclarecimentos relativos ao edital de Pregão Presencial nº 

37/2021, que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de 

administração de vale-alimentação. 

 Com relação aos questionamentos, informamos: 

1) Qual a atual fornecedora e a taxa praticada pela mesma?? 

Conforme informado no item “t”, do Termo de Referência do Edital, atualmente o serviço de 

administração do vale alimentação é prestado pela empresa Expertise Soluções Financeiras 

Ltda., com taxa de administração “zero”. 

 

2) Estamos corretos em considerar o valor de R$ 36.800,00 mensal tendo em vista que 160 

cartões X R$230,00 resulta em R$ 36.800,00? Sucede que o valor global será de 

R$441.600,00? 

Conforme Observação 3, do item 5.1 do Edital, será “considerado para fins de mensuração da 

proposta o valor repassado no mês de agosto/2021, que foi de R$ 28.687,54 (vinte e oito mil 

seiscentos e oitenta e sete reais com cinquenta e quatro centavos).”. 

 

3) Vocês já possuem fornecedor do abjeto ensejado? Se sim, pode me informar qual é a 

empresa e taxa aplicada? 

Vide questionamento “1”. 

 

4) Qual o atual fornecedor do benefício? Com qual taxa de administração? 

Vide questionamento “1”. 

 



 

 

 

5) 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 pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em 

relação aos signatários, desta forma, questionamos se as declarações, propostas, 

procuração/carta de credenciamento e os demais documentos constantes do Edital, que 

exigem assinatura pelos representantes legais da licitante, podem ser assinados por meio 

digital, devidamente certificado pelo ICP Brasil? É correto o entendimento de que a 

assinatura digital dispensa o reconhecimento de firma em cartório do documento? 

Sim, está correto o entendimento que a assinatura digital dispensa o reconhecimento 

de firma em cartório, sendo a mesma aceita em todos os documentos que exigem 

assinatura pelos representantes legais da licitante, desde que passíveis de verificação 

de autenticidade. 

6) Solicitamos que nos seja esclarecido qual será o prazo de apresentação da rede de 

estabelecimentos credenciados pela empresa contratada, pois no item 5 (da proposta de 

preços) subitem 5.1 alínea  d pede a relação dos estabelecimentos na proposta de preços. 

Já no item 11, subitem 11.1 pede a relação de estabelecimentos credenciados na 

assinatura do contrato. Pois bem, qual o prazo deveremos levar em consideração? Já que 

no edital prevê a entrega da rede de estabelecimentos em dois momentos diferentes. Vale 

ressalvar que segundo o Tribunal de Contas é ilegal a apresentação da rede na fase de 

habilitação da proposta de preços. 

A alínea “d” do item 5.1, exige a relação dos estabelecimentos, porém, a própria alínea 

“d.1” estabelece que: “d.1) caso a licitante não possua estabelecimentos comerciais 

credenciados no município de Charrua, deverá apresentar declaração que possuirá no 

momento de assinatura do contrato.” 

 

Publique-se a presente resposta no sítio oficial da Prefeitura 

(http://www.charrua.rs.gov.br) e afixe-se no quadro mural, bem como, dê-se conhecimento à 

empresa solicitante através de e-mail. 

Charrua, 26 de outubro de 2021. 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 


