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Ao  
CAU-GO 
 
Pedido de esclarecimento 
 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 
 
 
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA. (“iFood Benefícios”), pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida 
dos Autonomistas, nº 1.496, Bloco B, 3º andar, CEP 06020-902, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 33.157.312/0001-62, por intermédio de sua representante legal a Sra. 
Michele Maia Miraldo, portadora da Carteira de Identidade nº 34.686.682-0 SSP/SP 
e do CPF nº 310.329.308-96, vem, nos termos abaixo, solicitar os seguintes 
esclarecimentos: 
  
 
Quanto à emissão dos cartões: 
Considerando que o benefício que se licita é proveniente de determinação prevista 
no Acordo Coletivo de Trabalho, e, portanto, personalíssimo do trabalhador. 
 
Considerando que a contratação está fundamentada na Lei 14.442/2022 e no Decreto 
nº10.854/21, ou seja no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.  
 
Ainda, considerando que o PAT elenca o benefício como personalíssimo, ou seja, de 
titularidade do trabalhador, nos termos da legislação (vide artigo 174 do Decreto nº 
10.854/21), não podendo ser transferido a terceiros.    
 
Podemos entender que o item 4.5 do Termo de Referência será excluído, uma vez 
que está em desacordo com a legislação? 
 
 
Quanto aos critérios de escolha das licitantes: 
Analisando o edital observamos que o CAU GO optou pelo credenciamento, porém 
não há qualquer regra quanto ao funcionamento da escolha dos credenciados. Neste 
sentido questionamos: 
 
- Existirá percentual mínimo na votação para escolha da licitante pelos usuários? 
 
- Qual a periodicidade do envio de um novo credenciamento? Será realizado a cada 
período de vigência contratual, ou serão consideradas as prorrogações? 
 
- A votação dos usuários será anual? 
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- Após o resultado do credenciamento, as licitantes credenciadas poderão enviar 
material demonstrativo da usabilidade e funcionamento de seus benefícios, como por 
exemplo: encarte em pdf, vídeo, realização de live para tirar dúvidas sobre os 
produtos antes da votação? 
 
- Qual a expectativa de datas para que ocorra a votação após credenciadas? 
 
 

Osasco/SP, 23 de janeiro de 2023.  
 
 
 
iFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/ME nº 33.157.312/0001-62 
Michele Maia Miraldo 
OAB/SP – 268.445 
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