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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 01 
Considerando que o § 1º, do art. 174 do decreto 10.854/2021, estabelece que o arranjo 
de pagamento poderá ser aberto ou fechado, questionamos: 
A rede credenciada poderá ser entrega com arranjo de pagamento aberto? 
 
RESPOSTA 01 
O arranjo de pagamento é estabelecido pela Contratada junto à sua rede credenciada. 
Por sua vez, a rede credenciada habilitada para o recebimento dos cartões de alimentação/refeição 
deve atender as exigências contidas no item 8 do Anexo I - Termo de Referência, visando à aquisição 
de gênero alimentício “in natura” e/ou refeições prontas destinados aos empregados e diretores da 
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL, em conformidade com a 
legislação de regência. 
Segundo o art. 170, II, do Decreto nº. 10.854/2021, as entidades de alimentação coletiva serão 
registradas como facilitadoras de “aquisição de refeições ou gêneros alimentícios”, como  emissoras 
ou credenciadoras PAT, lhes incumbindo, portanto, atender ao disposto no art. 177 de referida 
normativa, que estabelece que “as empresas facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros 
alimentícios organizadas na forma de arranjo de pagamento fechado deverão permitir a 
interoperabilidade entre si e com arranjos abertos, indistintamente, com o objetivo de compartilhar a 
rede credenciada de estabelecimentos comerciais”. 
 
PERGUNTA 02 
Referente a exigência dos nomes dos beneficiários e nome da empresa no cartão físico, 
salientamos que nosso cartão bandeirado é no-name, ou seja, o cartão físico não 

possui o nome do beneficiário. Contudo, em nosso sistema é possível identificar o 

beneficiário, através do número do cartão, que após o cadastro no sistema, ficará 

vinculado ao CPF do beneficiário, assim sendo, atendemos ao edital desta maneira? 
 

RESPOSTA 02 
Os cartões devem ser emitidos em conformidade com as especificações Técnicas dos Serviços, item 
3 do Termo de Referência, Anexo I ao Edital PE004-20221, devendo, entre outras informações, conter 
o nome do beneficiário. 
 
PERGUNTA 03 
Referente a entrega da rede credenciada, conforme o item 8 do termo de referência, em nosso 
entendimento, por entrega um cartão bandeirado, em que os estabelecimentos já são devidamente 
credenciados e prontos para receber as transações na rede nacional MASTERCARD, apresentar uma 

                                                           
1 [...] 
Cada cartão eletrônico com chip deverá ser personalizado com o nome do beneficiário da URBEL, com sistema de controle 
de saldo, senha numérica pessoal e intransferível para a validação da compra/transação eletrônica no ato de aquisição dos 
gêneros alimentícios e/ou refeições prontas nos estabelecimentos credenciados. (grifos nossos) 
[...] 
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declaração de que nossa rede credenciada possui arranjo de pagamento aberto e bandeira 
MASTERCARD, atende plenamente as exigências do item 8 do edital, está correto o entendimento? 
 
RESPOSTA 03 
A relação da rede de estabelecimentos credenciada, deverá ser apresentada conforme o item 19.1.1 
do Edital PE004-2022, em conformidade com o estabelecido no item 8 do Anexo I - Termo de 
Referência, para a execução do PAT. 
 
 
PERGUNTA 04 
Referente a divisão entre as opções de VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, em 
nosso entendimento, caso a empresa forneça cartão único, com as duas modalidades de 
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, podendo a CONTRATADA optar no sistema 
pela divisão percentual de 50% ou 100% entre os benefícios à sua disposição, está 
correto o entendimento? 
 
RESPOSTA 04 
Não há vedação no edital para a apresentação de um único cartão com os valores dos benefícios.  Os 
valores dos benefícios previstos no ACT 2022/2023, informados no item 3.1 do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital PE004/2022, podem ser creditados de forma integral ou no percentual de 50% entre 
as modalidades alimentação/refeição, a critério dos beneficiários, conforme item 4.1.1 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital PE004/2022. 
 

 
 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022. 
 
 

Marcos André Ferreira Gonçalves 
Pregoeiro 

(Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº. 011/2021) 
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