
 
 

 
 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO URBEL PE Nº 004/2022 

 

PROCESSO: n.º 01-018.948/22-54 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AUXILIO 
ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO E AUXÍLIO LANCHE. 

 

Às 10h31min05seg do dia 12/09/2022, na Avenida do Contorno, 6.664 – 4º andar, Santo Antônio, da 

cidade de Belo Horizonte - MG, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa, Sr. Marcos André Ferreira 

Gonçalves, e os integrantes da equipe de apoio, Sr. Thiago Machado dos Santos e Sra. Soraya 

Mamede da Silva, designados pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI n.º 011/2021, de 22/10/2021, 

publicada no DOM em 27/10/2021, para realização da Sessão Pública de Pregão Eletrônico URBEL nº 

004/2022. 

Entre a publicação do PE no 004/2022, no dia 25/08/2022, e a abertura das propostas, no dia 

12/09/2022, foram apresentados 6 (seis) pedidos de esclarecimentos, todos analisados junto à área 

técnica demandante, e Assessoria Jurídica da URBEL, conforme quadro a seguir: 

Nº DATA SOLICITANTE ASSUNTO 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO 
DA RESPOSTA 

1 26/08/2022 Hirayama Corretora 
Esclarecimentos da CLÁUSULA 
SÉTIMA do Edital que fala sobre 
“PAGAMENTO” 

29/08/2022 

2 29/08/2022 BK Bank 
Lecard 

Esclarecimentos sobre o contrato 
atual de fornecimento de auxilio 
alimentação 

30/08/2022 

3 29/08/2022 Ifood Beneficios 
Esclarecimentos sobre Pagamento; 
PAT; Legislação especifica do 
certame 

01/09/2022 

4 01/09/2022 Nutricash 
Esclarecimento sobre edital, regime 
de contratação dos funcionários; 
Contrato atual; Pagamento 

05/09/2022 

5 05/09/2022 Nutricash Esclarecimentos sobre pagamento 08/09/2022 

6 08/09/2022 Sodexo Esclarecimentos jurídico; pagamento; 
contrato; sistema licitações-e 09/09/2022 

Em virtude da análise dos questionamentos referentes aos esclarecimentos 1 e 3, acima, foram 

saneados Anexo I, Termo de Referência, e Anexo X, Minuta de Contrato, publicados no dia 01/09/2022. 

Houve, também, pedido de impugnação do edital, apresentado pela empresa BK Instituição de 

Pagamento Ltda, no dia 06/09/2022, às 15h14min, analisado em conjunto com a AJU, ALP e DVRH da 
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URBEL e julgado improcedente, conforme resposta enviada por e-mail, publicação no site da PBH e 

divulgação no sistema licitações-e, no dia 09/09/2022. 

Abertas as propostas eletrônicas, foram apresentados os preços globais iniciais de 3 fornecedores, a 

seguir informados: 

Data-Hora Fornecedor Proposta 

05/09/2022 14:02:47:575 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 
S.A 

R$ 3.193.039,20 

09/09/2022 13:57:04:152 NUTRICASH SERVICOS LTDA R$ 3.193.039,20 

09/09/2022 17:46:31:180 TICKET SERVICOS SA R$ 3.193.039,20 

Durante a etapa de lances, as empresas participantes não ofertaram propostas em valor menor ao 

inicialmente proposto. Encerrada a etapa de lances foram mantidos os valores globais ofertados nas 

propostas de preços iniciais, conforme registrado na tabela acima. Dando sequência à sessão, foi 

verificada a inexistência de situação de empate decorrente dos benefícios previstos na Lei 

Complementar nº. 123/2006 e existência de cadastro SUCAF e Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas, CEIS para todas as empresas. A empresa SODEXO, apontada automaticamente pelo 

sistema como arrematante, foi convocada para negociação, à qual o pregoeiro manteve em 

contraproposta o valor arrematado por ser o valor mínimo global exequível em virtude de vedação legal 

à aplicação de taxa negativa. 

As empresas Ticket e Nutricash, apontaram, em chat de mensagens, erro no critério adotado para 

seleção da empresa arrematante. O pregoeiro informou então às licitantes e demais interessados que 

realizaria analise das mensagens recebidas. Em 13/09/2022, este pregoeiro declarou nulo o ato de 

convocação da empresa SODEXO e convocou, na mesma data, as três licitantes para apresentarem 

declaração/documentação comprobatória de atendimento aos critérios de desempate previstos no item 

13.23 do Edital e no art. 55 da Lei Federal nº. 13.303/2016, que se remete ao § 2o do art. 3o da Lei n.º 

8.666/1993, para o e-mail mafg@pbh.gov.br no prazo máximo de 4 (quatro) horas” contados a partir de 

sua publicação.  

Todas as empresas encaminharam, tempestivamente, as declarações afirmando o cumprimento dos 

requisitos legais, solicitadas. Contudo, a empresa NUTRICASH não especificou o atendimento às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. Assim, em atendimento ao princípio do formalismo 

moderado, todas as licitantes foram convocadas, no dia 15/09/2022, a comprovar as informações 

declaradas, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento do OFÍCIO EXTERNO 

PREGOEIRO/NUTRICASH/SODEXO/TICKET/Nº 010/2022, anexado no sistema, encaminhado às 

empresas e publicado no dia 15/09/2022. 

As empresas encaminharam tempestivamente os documentos solicitados, e restando ainda dúvidas 

sobre informações de simples apuração e conferência, o pregoeiro diligenciou, de oficio, os dados 

restantes. Em 23/09/2022 foi publicada a ata de análise dos documentos encaminhados para 

desempate do certame, conforme o que se segue: 
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“Em virtude da análise sucessiva dos critérios de desempate elencados acima, estabeleço classificação 

das empresas, na seguinte sequência: 1ª classificada – Arrematante - a empresa SODEXO, por atender 

todos os critérios estabelecidos. Em 2º lugar a empresa TICKET por atender 3 dos 4 critérios 

estabelecidos. E em 3º lugar, a empresa NUTRICASH, por atender 2 dos 4 critérios estabelecidos.” 

Foi verificada existência de documentos de habilitação anexados junto ao sistema pela 1º arrematante 

do lote, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. A empresa, que apresentou 

proposta inicial no valor global mínimo permitido para este certame, de R$ 3.193.039,20 (três milhões 

cento e noventa e três mil e trinta e nove reais e vinte centavos), mantida após a etapa de lances, foi 

convocada, no dia 23/09/2022, às 15h50min, para apresentar proposta ajustada, bem como 

documentos complementares, que foram encaminhados tempestivamente às 16hrs07min. Verificada a 

adequação da proposta às condições do edital, a comprovação da habilitação da empresa, incluindo 

sua regularidade fiscal e trabalhista, regularidade jurídica, bem como o atendimento dos requisitos de 

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, além das demais exigências do edital e seus 

anexos, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global, o pregoeiro, em sua 

função, DECLAROU VENCEDORA a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E 

COMERCIO S.A. em 26/09/2022, às 08h01min32seg. Aberto o prazo para manifestação de intenção 

de interposição de recurso, nenhuma licitante se manifestou. Não houve posterior apresentação de 

razões recursais. Após autorização da Câmara de Coordenação Geral (CCG), conforme OF. 

CCG/URBEL/Nº. 665/2022, em 07/10/2022, às 07h38min43seg, O OBJETO FOI ADJUDICADO pelo 

pregoeiro à empresa declarada vencedora, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 

S.A., no valor global de R$ 3.193.039,20 (três milhões cento e noventa e três mil e trinta e nove 
reais e vinte centavos), nas condições estabelecidas no edital e em seus anexos. Publicada a decisão 

nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. 

Proponentes, em ordem alfabética: 

42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA 

69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 

47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S.A. 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2022. 

 
MARCOS ANDRE FERREIRA GONCALVES  

Pregoeiro da Disputa 
 
 

SORAYA MAMEDE DA SILVA 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 

THIAGO MACHADO DOS SANTOS 
Membro da Equipe de Apoio 

 


