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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 06 – 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 Trivale Administração LTDA, 

 

REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 29 DE 

DEZEMBRO 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 29 de dezembro de 2020, no endereço 

eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 

Pedido de esclarecimento enviado em 29 de dezembro de 2020: 

 

 

1) 6.1.2. funcionalidades do “APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE” no mínimo 

para os sistemas Android e IOS (todas as versões) ou através de página na internet, a 

serem disponibilizadas aos usuários do cartão, contendo no mínimo as seguintes 

funções: 

a) Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;  

 

Pergunta: caso sejamos vencedores do certame, será necessário desenvolver a visão 

"consumo médio diário" no app. Dessa forma, favor nos comunicar.  

 

Resposta: Consumo médio diário: Ferramenta que auxilia o empregado a monitorar e 

gerenciar o valor diário utilizado em seu cartão alimentação/refeição. Na prática, mais 

comumente utilizado para o cartão refeição, tendo em vista controle do valor diário 

utilizado nas refeições, tendo em vista crédito realizado uma vez ao mês e potencial uso 

diário do mesmo. 

 

 

2) 7.13.1. 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; 
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Pergunta: Por melhores práticas de segurança, solicitações de alteração de dados de 

cadastrais e reversão de créditos são atendidas exclusivamente por meio de envio de e-

mail para nossa equipe interna. Favor avaliar junto ao órgão se esse formato atende. 

 

Resposta: Espera-se que tais operações se deem por meio de sistema com acesso por 

login e senha, sendo esta criptografada, a partir de cadastro prévio. Tal sistemática 

envolve a segurança desejada. 

 

 

3) 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. 

b) Local, data e valor de utilização dos créditos pelos empregados da SLU, na rede de 

estabelecimentos credenciada; 

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

seguintes informações:  

b) Local, data e valor de utilização dos créditos pelos empregados da SLU, na rede de 

estabelecimentos credenciada;  

 

Pergunta: 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. Avaliar junto ao órgão se atende. 

 

Resposta: Mecanismos a serem utilizados pela empresa contratante em casos 

excepcionais, quando da abertura de processos administrativos e/ou judiciais que 

requeiram os dados pertinentes de utilização dos benefícios dos empregados, 

obedecendo para tal as legislações pertinentes ao setor, tais como a LGPD - Lei Geral 

de Proteção de Dados. Em suma, não há que se falar em qualquer estímulo à 

desobediência jurídica, mas, ao contrário, à observância plena de todo seu arcabouço 

cabível à demanda.  

 

 

 

Belo Horizonte - MG, 30 de dezembro de 2020. 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


