
 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A. 
Rua Espírito Santo, 527, CEP 30.160-031, Centro, Belo Horizonte – MG 

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. 

 
REGRAS DO SORTEIO 

DATA DO SORTEIO: 19/09/2022 – 14 horas 

Sede da BELOTUR – Rua dos Carijós, 166 – Térreo, Centro – Belo Horizonte – MG  

Sorteio a ser realizado em função do empate entre as empresas participantes do certame acima citado, na sessão 
de lances ocorrida em 16/09/2022. Para realização do sorteio, serão observados os seguintes procedimentos: 

1) Serão registrados, em papéis individuais e com formatação idêntica, os nomes dos licitantes cujas 
propostas restaram empatadas, em ordem alfábetica; 

2) Será disponibilizada vista dos papéis a todos os presentes na sessão pública; 

3) Os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em uma urna; 

4) O Pregoeiro retirará da urna um papel dobrado por vez, realizando sua abertura e divulgando 
ostensivamente a todos os presentes na sessão pública; 

5) Para fins de estabelecimento da ordem de classificação do sorteio, será considerada a ordem de retirada 
dos papéis da urna, seguindo-se a ordem decrescente, de modo que o primeiro papel retirado 
corresponderá ao licitante vencedor do sorteio (1º lugar); 

6) A relação da ordem de classificação será disponibilizada em ata a ser assinada por todos os licitantes 
presentes na sessão pública e posteriormente divulgada nos endereços eletrônicos www.licitacoes-
e.com.br e prefeitura.pbh.gov.br/belotur. 

7) Por problemas tecnológicos, a sessão pública de lances não será transmitida via internet. 

 

LICITANTES CLASSIFICADOS/EMPATADOS ANTES DO SORTEIO EM ORDEM ALFABÉTICA 

 

1 EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL - EIRELI 

2 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. 

3 NUTRICASH SERVICOS LTDA 

4 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 

 

Alexandre Dias 

PREGOEIRO 


