
 

 

ATA DA SESSÃO DE SORTEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO BELOTUR Nº 007/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022  

Processo Administrativo nº 01-044.152/22-00- 60327/GERHU-BL/2022 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação/refeição 

para empregados e diretores da Belotur, por meio de crédito em cartão eletrônico personalizado e com chip de segurança, utilizável em 

estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida na legislação do Ministério de Trabalho e Emprego – MTE, que regulamenta o 

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14:05 horas, na Sala Praça 7, 1º piso, da Sede da Empresa 

Municipal de Turismo de  Belo Horizonte S/A – BELOTUR, localizada na Rua dos Carijós, 166, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, 

reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio da BELOTUR, para a realização de sorteio, relativo ao empate ocorrido durante a sessão de 

lances, realizada no dia 16 de setembro de 2022, via sistema de licitações do Banco do Brasil S.A., entre as empresas licitantes 

Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil – EIRELI, Ifood Benefícios e Serviços Ltda, Nutricash Serviços Ltda e Sodexo Pass do 

Brasil Serviços e Comércio S.A., que apresentaram proposta inicial de preços no valor de R$ 677.160,00 (seiscentos e setenta e sete 

mil e cento e sessenta reais), uma vez que a taxa de administração referente ao objeto licitado é 0,00% (zero por cento), pois, por 

imposição legal do Decreto Federal nº 10.854/2021 e da Lei Federal 14.442/2022 (conversão da MP 1.108/2022), não foi admitida 

taxa de administração negativa e por conta dessa imposição, não houveram lances durante a sessão pública de lances. Assim, 

atendendo ao princípio da Isonomia, foi indicado o sorteio para definição do desempate. O sorteio visou definir a ordem de 

classificação das empresas acima citadas, que tiveram suas propostas iniciais classificadas e participaram da sessão pública da 

licitação. Inicialmente, foi verificada a presença das empresas licitantes, sendo que as empresas enviaram os representantes Fergusson 

de Souza e Silva, Identidade M4152924 e CPF 717.715.306-34, da Empresa Nutricash, e Fernando Lucas Greco, Identidade MG 

11822165 e CPF 059.404.826-51, da Empresa IFOOD. Em seguida, foram apresentadas as regras do sorteio, conforme documento 

anexo a essa ata. Foram mostrados a todos os presentes os papéis contendo os nomes de cada licitante, em ordem alfabética, com nove 

letras cada, intercalados com papeis marcados com a letra X, também com 9 letras, para aumentar a lisura do procedimento. Ato 

contínuo, os papéis foram dobrados e inseridos em uma urna. Após a movimentação da urna para embaralhamento dos papéis, o 

Pregoeiro Alexandre Dias procedeu ao sorteio, retirando um a um os papéis e mostrando a todos os presentes, sendo que a ordem final 

do sorteio foi a seguinte: 1º lugar: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, 2º lugar: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO S/A, 3º lugar: IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA e 4º lugar: EMISSORA E GERENCIADORA DE 

CARTÕES BRASIL - EIRELI. Após todas as informações prestadas, foram dadas vistas aos documentos utilizados no sorteio e 

informado aos licitantes presentes se havia algum interesse em manifestação exclusivamente sobre a sessão do sorteio, sendo que não 

houve nenhuma manifestação. Nada mais a ser tratado, eu, Renata Costa Duarte, BM 91.971-7, lavrei a presente ata que deverá ser 

assinada pelos presentes. 
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NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 
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Ata original se encontra assinada e apensada aos autos 

 


