PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
OBJETO: O presente pregão eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de vale alimentação e refeição
Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão eletrônico nº 005/2022, segue
esclarecimento prestado por este Pregoeiro:

PERGUNTA 1 - O CAU RJ declara o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no
lucro presumido?
PERGUNTA 2 - O CAU RJ declara o IRPJ com base no lucro real?
PERGUNTA 3 - O CAU RJ aufere lucro no desempenho de sua atividade empresarial?
PERGUNTA 4 - O CAU RJ faz deduções do IRPJ com base nos incentivos fiscais do PAT
(Programa de Alimentação ao Trabalhador – Lei Federal nº 6.321/76) em até 4% (quatro
percentual)?
PERGUNTA 5 - O objeto do edital em questão está vinculado aos benefícios fiscais do PAT ou
é auxílio alimentação?
R: Considerando que o CAU RJ é uma Autarquia Federal, dotado de natureza jurídica de Direito
Público, com gozo de imunidade tributária nos termos da Lei Federal 12.378/2010 e artigo 150
da Constituição Federal, o benefício a ser concedido será o auxílio alimentação e/ou auxílio
refeição sem nenhuma vinculação ao Programa de Alimentação do Trabalhar e ao Decreto nº
10.854/21.
PERGUNTA 6 - Qual é o regime trabalhista de contratação dos funcionários do CAU RJ?
R: CLT.
PERGUNTA 7 - Qual foram os valores das últimas três faturas compradas com o atual
fornecedor, para o vale alimentação e para o vale refeição? Este questionamento tem como
intuito sabermos os valores reais comprados nos últimos três meses.
R: As ultimas 3 faturas pagas:
26/01/2022

GREEN CARD SA REFEICOES

27.326,35

31/01/2022

GREEN CARD SA REFEICOES

31.894,16

25/02/2022

GREEN CARD SA REFEICOES

29.804,32

Total: 89.024,83

PERGUNTA 8 - Quem seria o dono do contrato anterior?
R: Green Card S/A e taxa administrativa de 0% (zero por cento).
PERGUNTA 9 - Qual a nota de pontualidade atribuída em relação aos pagamentos efetuados
mensalmente?
R: Todos os pagamentos são realizados dentro do prazo ou até mesmo adiantados.
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