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LICITAÇÃO URBEL nº. 004/2022-PE 

  PROCESSO n° 01-018.948/22-54 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AUXILIO 

ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO E AUXÍLIO LANCHE 
 

ESCLARECIMENTO 

 

PERGUNTA 

Venho por meio deste e-mail a pedir esclarecimentos da CLÁUSULA SÉTIMA do Edital que fala sobre 
PAGAMENTO”. 

Pois, de acordo com o novo Decreto 10.864/2021, que foi exigido a regulamentação no Item 
2.JUSTIFICATIVA do Edital, Informa no Art. 175 que “As pessoas jurídicas beneficiárias, no âmbito do 
contrato firmado com fornecedoras de alimentação ou facilitadora de aquisição de refeições ou gêneros 
alimentícios, não poderão exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre 
o valor contratado, prazos de repasse que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem 
disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer 
natureza não vinculados  diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador.” 

Mas de acordo com o item 7. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias a contar do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura, após conferência e atesto pela Fiscalização. Descaracterizando a natureza pré-
paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores. 

Gostaria de saber se a condições de pós-pagamento irá manter para enfim analisar a nossa 
participação. 

 
RESPOSTA  

Esclarecemos que a natureza pré-paga da despesa foi determinada por força do disposto no artigo 175 
do Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, e se refere à disponibilização do crédito nos cartões 
dos empregados beneficiários do auxílio alimentação/refeição/lanche. Tal obrigação se difere daquela 
prevista na cláusula sétima da minuta do contrato, anexa ao Edital, que prevê o dever de pagamento, 
pela URBEL à operadora vencedora da licitação, do serviço por ela prestado. 

 
 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022. 
 
 

Marcos André Ferreira Gonçalves 
Pregoeiro 
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