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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 03 – P.E. N°005/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO VALE-
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO/LANCHE, POR MEIO DE CARTÃO 
ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM SENHA E CHIP DE SEGURANÇA, 
CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA. 
DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 040, DE 08 DE MAIO 

DE 2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.054.335/20-37 
---------------------------------------------------------------- 
À VALE CARD, 
 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 27 DE 

NOVEMBRO DE 2020. 
 
O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°005/2020, referente à contratação de empresa para a 
prestação de serviço de administração do benefício vale-alimentação/refeição/lanche, 
por meio de cartão eletrônico/magnético com senha e chip de segurança, conforme 
quantidades, especificações e condições constantes no anexo I do edital - termo de 
referência, vem, em relação ao e-mail enviado em 27 de novembro de 2020, no 
endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 

Pedido de esclarecimento enviado em 27 de novembro de 2020: 

1) Quanto ao pregão eletrônico nº 005/2020, questionamos se atualmente os serviços 
são prestados por alguma empresa. Em caso positivo, qual a empresa e qual a taxa? 
 
Resposta: Informamos que o atual fornecedor do benefício é a empresa SODEXO 
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. conforme Edital de Pregão n° 
2015/005, processo administrativo n° 01.132.077.14.96, contrato SLU/DR.JUR n° 
017/2015. A Taxa de Administração praticada é de -2,60% (dois vírgula sessenta por 
cento negativos). 
 
2) 7.13.1. (do anexo I do Edital – Termo de Referência) Funcionalidades disponíveis à 
Contratante: 
b) alteração de cadastro da empresa; 
c) alteração de cadastro do beneficiário, com os seguintes campos: nome, CPF, tipo e 
valor do benefício, número do cartão, endereço de entrega do cartão; 
k) reversão de créditos, sendo possibilitado à Contratante efetuar o estorno de valores já 
creditados; 
Parecer produto: Por melhores práticas de segurança, as solicitações de alteração 
de dados cadastrais e reversão de créditos são atendidas exclusivamente por meio 
de envio de email. Desta forma atendemos a exigência? 
 
Resposta: Sim. 
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3) 7.13.1. (do anexo I do Edital – Termo de Referência) n) emissão de extrato detalhado 
com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de utilização. 
10.8. (do anexo I do Edital – Termo de Referência) b) Local, data e valor de utilização 
dos créditos pelos empregados da SLU, na rede de estabelecimentos credenciada; 
Parecer produto: A partir de Agosto/2020,  em atendimento a resolução 4.282 
do Banco Central do Brasil, referente ao sigilo na prestação de serviços, a exibição 
dos dados de consumo do extrato do usuário está condicionado a permissão do 
mesmo em liberar a visualização ou não da empresa a tal dados. Dessa forma, 
somente os usuários que habilitarem a permissão de visualização de extrato para a 
empresa, que será possível o órgão consultar o relatório de extrato. Desta forma 
atendemos a exigência? 
 
Resposta: Após análise da área técnica requisitante, bem como da área jurídica 
(documentação constante nos autos), consta do item 7.13 do Termo de Referência, 
anexo I do Edital, que a Contratada deverá possuir sistema informatizado acessível à 
Contratante e aos beneficiários contendo, dentre outras funcionalidades, a emissão de 
extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de utilização.  
 
No Edital também consta como obrigação da contratada o fornecimento de relatório 
gerencial contendo, dentre outros, informações acerca do local, data e valor de 
utilização dos créditos pelos empregados da SLU, na rede de estabelecimentos 
credenciada;  
 
Vejam os dispositivos do Termo de Referência em análise: 

7.13. A Contratada deverá possuir sistema informatizado acessível à 
Contratante e aos beneficiários através da internet que possibilite a execução 

das seguintes funcionalidades 

7.13.1. Funcionalidades disponíveis à Contratante: 

(...)  

n) emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e 

locais de utilização.  

7.13.2. Funcionalidades disponíveis aos beneficiários: 

(...) 

d) emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e 

locais de utilização; 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

10.8. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, relatório gerencial, 

com as seguintes informações:  

a) Nome do empregado/usuário da SLU, número do cartão, data e valor do 

crédito concedido;  

b) Local, data e valor de utilização dos créditos pelos empregados da SLU, na 
rede de estabelecimentos credenciada;  
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De acordo com a licitante, a exigência editalícia relativa a  exibição dos dados de 
consumo do extrato deve observar o disposto na Resolução nº 4.282, de 4 de novembro 
de 2013, que estabelece as diretrizes que devem ser observadas na regulamentação, na 

vigilância e na supervisão das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento 

integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), de que trata a Lei nº 12.865, 

de 9 de outubro de 2013: 
 

Art. 3º A regulamentação e a supervisão dos arranjos de pagamento e das 

instituições de pagamento pelo Banco Central do Brasil devem ter os seguintes 

objetivos: 

(...) 

V - atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de 

escolha, segurança, proteção de seus interesses econômicos, tratamento não 

discriminatório, privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e 

acesso a informações claras e completas sobre as condições de prestação de 

serviços; 

(...) 

 

Art. 16. As regras sobre a contratação de terceiros para prestação de serviço de 

atendimento aos usuários finais das instituições de pagamento devem assegurar 

a responsabilidade integral da instituição contratante pelo atendimento 

prestado pelo contratado, inclusive no que diz respeito à integridade, à 

confiabilidade, à segurança e ao sigilo dos serviços prestados, bem como 

quanto ao cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável a esses 

serviços. 

 
Neste contexto, a licitante questiona se somente os usuários que habilitarem a permissão 
de visualização de extrato para a empresa, que será possível o órgão consultar o 
relatório de extrato: 
A resposta é SIM. 
 
Isto porque, conforme dito pela área técnica da SLU, os referidos relatórios  gerenciais 
são emitidos excepcionalmente quando o empregado solicita verificar eventuais 
problemas com o cartão como: o não recebimento dos créditos; valores creditados 
incorretamente; ou a não utilização dos créditos, pelo usuário.  
 
Ademais, destacamos que a leitura da Resolução deve ser feita ainda em conjunto com a 
Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018 - LGPD. 
 
Segundo os termos da LGPD, os dados pessoais são toda e qualquer informação que 
possa ser utilizada para identificar uma pessoa, sendo que a lei obriga, explicitamente, 
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que as empresas obtenham o consentimento dos clientes sobre os dados pessoais que 
são coletados.  
 
Neste sentido, ocorrendo as hipóteses acima elencadas pela área técnica, a visualização 
dos dados de que a alínea “b” do item 10.8 do TR somente será possível após o 
consentimento do usuário, nos termos do que estabelece a Lei Geral de Proteção de 
Dados e a Resolução nº 4.282/2020 do Banco Central. 
 
 
Belo Horizonte - MG, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 
PREGOEIRO 


