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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020 /2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Desenvolvimento Científico e 

cultural - FUNDECC – Campus Histórico da UFLA, Lavras/MG, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, designados pela Portaria nº 014/2020, de 17/08/2020, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA, por REGISTRO DE PREÇOS , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 7.892 de 23 de Janeiro 2013 aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

     Anexo I - Termo de Referência  

     Anexo II - Modelo de Proposta  

    Anexo III - Minuta de Contrato 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1  Constitui o objeto do presente Processo Licitatório a escolha da proposta mais vantajosa na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, EMISSÃO, E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO (VALE  ALIMENTAÇÃO), 

NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CHIP DE SEGURANÇA e SENHA PESSOAL 

pelo prazo de 12 (doze) meses,  destinados a  colaboradores da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e 

Cultural FUNDECC, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT nos 

termos do inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, conforme condições, quantidades e 

exigencias neste Edital e seus  Anexos. 

 

1.2 O critério de julgamento adotado será o Maior Desconto, sobre o faturamento mensal dos benefícios 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas nos Convênios, Contratos, Acordos e 

recursos Proprios da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural - FUNDECC 

 

3. CONDIÇÕES PARA  CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

 

DATA: 24 de novembro  de 2021 

HORA: 09h 00min (horário de Brasília-DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

 

3.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

3.4.1  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

3.4.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

3.4.3 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte. 

 

3.4.4  que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

 

3.4.5 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

 

3.4.6 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

 

3.4.7 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009. 

 

3.4.8 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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3.4.9 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

3.6 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

3.6.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

 

3.6.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s) 

 

3.6.3 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e/ou compatível com o objeto deste Pregão; 

 

3.6.4 Empresas que tenha sido declarada inidônia pela FUNDECC.  

 

3.6.5 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 

3.4.6 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

3.4.7 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

 

3.4.8 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

3.4.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

 

 

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1        Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

4.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 
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4.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

4.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

 

4.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

4.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

4.7 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

4.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

5 DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

 

5.1.1 Valor unitário do item; 

 

5.1.2 Marca; 

 

5.1.3 Fabricante; 

 

5.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 

ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

5.1.4.1 A marca ofertada pela empresa licitante vincula à sua proposta de modo que não serão aceitos 

produtos de marcas diferentes para o fornecimento, caso a empresa vença a licitação; 

 

5.1.4.2 É vedada a oferta de mais de uma marca por item. Caso seja verificada esta ocorrência, a proposta 

será desclassificada; 

 

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

 

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

5.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU – Plenário); 

 

5.6.1  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 

preço na execução do contrato. 

 

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

 

6.2 O Pregoeiro verificará as propostas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em  

 

6.3 conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

6.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

6.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

 

6.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

6.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 
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participarão da fase de lances. 

 

6.5 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado´´, em que 

os        licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 

 

6.6 Esse modo de disputa  foi desenvolvido para garantir a escolha da melhor proposta para a administração 

pública, visando o bem público. 

 

6.6.1 O CRITÉRIO DE VALOR adotado é o de VALOR ESTIMADO com intervalo mínimo entre os 

lances de 0, 1% 

       6.6.2 O Critério de julgamento adotado será o MAIOR DESCONTO, conforme definido neste Edital e seus          

anexos. 

 

6.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 

dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

6.8 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

6.8.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

6.9 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

 

6.9.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 

6.10 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

 

6.11 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia; 

 

6.11.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
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6.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

6.13 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

6.14 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

6.15 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

6.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

6.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015. 

 

6.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

 

6.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

6.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

6.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

6.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 
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6.23 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 

que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

6.24 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

6.24.1 no país; 

 

6.24.2 por empresas brasileiras; 

 

6.24.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

 

6.24.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

 

6.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

6.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

6.26.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

6.26.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta e catálogo conforme anexo II adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

6.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

   7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço , observado o disposto no parágrafo único do art. 

7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

7.1 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
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7.2.1     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

7.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 

7.3 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

7.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7..5.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

7.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

 

7.7 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

7.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

7.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
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sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

7.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

7.10 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. ´´Art 43 lei 866/93´´ 

 

7.11 Se após essas diligencias a comissão contatar que a licitante fornece o Beneficio Vale Alimentação 

vinculado a qualquer outro meio de pagamento a licitante será desclassificada. 

 

8 DA HABILITAÇÃO 

 

8.1        Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará os documentos de habilitação e eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao SICAF: 

 

8.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

8.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

 

8.1.3.. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 

8.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

 

8.1.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

8.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

8.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 
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mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

 

8.2.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, 

a respectiva documentação atualizada. 

 

8.2.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

8.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

8.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

8.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

8.6.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

8.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.8 Habilitação jurídica: 

 

8.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

 

8.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

8.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

8.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

8.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

8.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.8.7  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

 

8.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

8.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

   8.9.1  prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

 

8.9.1 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

 8.9.2 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação    

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

8.9.2 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

8.9.3 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

8.9.4 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 
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8.9.5 caso o licitante detentor do menor lance seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

8.9.6   O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 147, de 2014 que altera a Lei Complementar 123, 

de 2006 estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 

e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

8.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

8.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

8.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

8.15 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

8.17 Qualificação econômico-financeira: 

 

8.17.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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8.17.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de três (03) meses da data de apresentação da proposta; 

 

8.17.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

 

8.17.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 

8.17.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

 

8.17.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 

8.17.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de: 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = Ativo Total 

 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

 

Passivo Circulante 

 

8.17.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 

riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo de dez por cento (10%) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

8.18 O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
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a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspen- sas/CGU junto ao site do Portal da Transparência, no sítio www.portaltransparencia.gov.br. 

b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio 

www.cnj.jus.br. 

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal de Lavras. 

 

 8.19.1 Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante em qualquer 

das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no que se refere à FUNDECC, o mesmo 

será inabilitado. 

8.19.2 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verifi- 

car as condições de habilitação dos licitantes. 

 

8.20 Qualificação Técnica: 

 

8.20.1   A empresa deverá fornecer  Atestado de capacidade técnica a ser emitido por qualquer empresa 

privada ou órgão público para o qual a empresa já tenha fornecido o objeto  , demostrando bom desempenho 

operacional., tendo cumprindo com as suas obrigações. 

8.20.2 O Atestado de Capacidade Técnica é um documento emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que tem como objetivo comprovar que determinada empresa possui aptidão profissional e/ou 

operacional para a prestação de determinado serviço ou para o fornecimento de um bem específico, conforme 

previsto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993´´( Instrução normativa nº 6 /2018 TCU) 

8.20.3 Os atestados deverão obrigatoriamente: 

a) Ser em papel timbrado da empresa/instituição e assinado pelo representante legal  

b) Conter a descrição detalhada do objeto fornecido, desde que compatível com o objeto licitado 

c) Conter as informações como:  quantidade, valor  da contratação,  numero  da nota fiscal e ou processo que 

originou a contratação.   

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

  9.1          A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02      

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 
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9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

 

9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

 

9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 DOS RECURSOS 

 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

 

10.2.1.1 No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos 

pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 

520/2014-Plenário, item 9.5.1 
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10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

 

10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 
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12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

14.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

 

14.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@fundecc.org.br 

 

14.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

14.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

14.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

14.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos. 

 

14.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

14.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

14.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

15.2  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro. 
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15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

 

15.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 

15.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

15.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

 

15.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

 

15.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

15.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

15.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

15.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

 

Lavras-MG, 05 de novembro de 2021.                                       

 

 

 

Antonio Carlos Lacreta Junior 

Diretor Executivo 

 

 

      Eriwelton Vilela Coelho      

Pregoeiro Oficial 
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                                                                                 ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

Constitui o objeto do presente Processo Licitatório a Escolha da proposta mais vantajosa na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 

EMISSÃO, E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS (VALE  ALIMENTAÇÃO), NA FORMA DE 

CARTÃO ELETRÔNICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA PESSOAL PELO PRAZO DE 

12 (DOZE) MESES,   destinados a  colaboradores da Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural 

FUNDECC, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT nos termos do 

inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, conforme condições, quantidades e exigencias 

neste Edital e seus  Anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 . Atualmente a fundação conta com 160 funcionários, atuando em sua sede administrativa ou pertencentes 

a  projetos de apoio técnico institucional dentro e fora do Estado de Minas Gerais. Justifica-se, essa 

contratação  tendo em vista a  peculiaridade das atividades desenvolvidas pela FUNDECC. Nesse sentido, 

deve se considerar  como sendo fundamental para o bem estar dos colaboradores, motivando-os com 

a complementação de seus salarios, e assim atraindo novos profissionais e aumentando a 

produtividade. Sem contar na segurança jurídica conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador 

– PAT nos termos do inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, para que as atividades fabris 

e administrativas não sofram solução de continuidade. 

2.2 Não se mostra possível quantificarmos a quantidade de funcionarios durante todo o contrato devido ao 

possivel surgimento de novos convênios e contratos de apoio técnico e isntitucional que possam ser firmados 

entre orgãos publicos privados para serem gerenciados pela FUNDECC.. Assim, a impossibilidade desta 

mensuração, faz justificar a adoção de um Pregão Eletronico por REGISTRO DE PREÇOS. 

2.3 Sobre o CHIP DE SEGURANÇA.  

3.3.1 A Tecnologia atual e a mais segura, adotada por bancos e grandes empresas fornecedoras de benefícios. 

A tecnologia de tarja magnética é obsoleta desde 2010, o que a torna totalmente vulnerável à clonagem de 

cartões e fraudes. 

 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

3.2 O vale alimentação deverá ser fornecido por meio de cartões  eletrônicos, com CHIP 

DE SEGURANÇA personalizados conforme cada demanda, com nome do servidor e da 

FUNDECC, mediante solicitação prévia da Contratante de no mínimo 10 (dez) dias corridos 

mailto:cpl@fundecc.org.br


FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1878- e-mail: cpl@fundecc.org.br 

 

21  

de antecedência ao período de uso, protegidos contra roubo e extravio em regra, por meio de 

senha pessoal. Serão recarregados somente por solicitação do Contratante,  

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

4.1 A contratada deverá ter pleno conhecimento das condições necessárias para o fornecimento  

4.2 O Cartão Benefício de Vale Alimentação deverá ser aceito em supermercados, acougues 

padarias e similares 

 

4.3 Aplicativo exclusivo com consulta de saldo, rede credenciada, bloqueio de cartão gestão de gastos s. 

 

4.4 Credito rápido no cartão após o pedido 

 

4.5 Custo zero na entrega, emissão e administração e sem taxas extras ( A fundação será responsável apenas 

pela tarifa de reeemissão do cartão) 

 

4.6 Cadastro PAT com beneficio regulamentado que garante o direito á isenção de encargos sociais. 

 

4.7  Maior facilidade  com o cartão que deverá ser aceito nas principais maquininhas do mercado. 

4.8   A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do 

contrato,  a maior rede possível de estabelecimentos credenciados. Proporcionando maior liberdade, 

praticidade  e  autonomia   na escolha  dos estabelecimentos pelos colaboradores da FUNDECC; 

4.9  A Contratada deverá comunicar imediatamente a FUNDECC qualquer alteração na relação de 

estabelecimentos que forem credenciados  a pedido dos calaboradores da FUNDECC 

 

     5- DA REDE CREDENCIADA 

 

5.1 Segue abaixo a relação das cidades aonde se encontram atualmente nossos 160 colaboradores. 

 

5.2 A FUNDECC poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão de novos colaboradores e novas cidades  

 

CIDADE ESTADO 

BELEM  PARÁ 

BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL  

CAMPO BELO MINAS GERAIS  

CARMO DA CACHOEIRA MINAS GERAIS 

GUANHÃES MINAS GERAIS 

LAVRAS MINAS GERAIS 

LEOPOLDINA MINAS GERAIS 

MACAPA  MINAS GERAIS 

MONSENHOR PAULO MINAS GERAIS  
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NEPOMUCENO MINAS GERAIS 

PEDRA AZUL MINAS GERAIS 

SANTA LUZIA MINAS GERAIS    

SANTO ANTONIO DO MONTE  MINAS GERAIS  

SÃO BENTO ABADE MINAS GERAIS 

SÃO JOÃO DEL REI MINAS GERAIS 

SÃO PAULO MINAS GERAIS 

SERTÃOZINHO SAO PAULO 

TARUMIRIM MINAS GERAIS 

TEIXEIRA DE FREITAS BAHIA 

 

 

6 - ESTIMATIVA DE PREÇOS. 

 

6.1 O valor máximo estimado para essa contratação é R$ 1.008.000,00 (Hum milhão e oito mil reais ) em 12 

meses. Foi apurado em pesquisas realizadas  em empresas do ramo de atividade, uma média de desconto de 

sobre o faturamento mensal de 1,07%.  

 

7- PAGAMENTO  

 

7.1 Forma de pagamento será pré pago com a primeira recarga prevista para o dia 15/01/2022 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1  A empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

 

                              

                                    ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR  

                                                              Diretor Executivo
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

MODELO DE PROPOSTA 

PRGÃO ELETRONICO SRP 020/2021 

 

À Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural -FUNDECC 

Em atendimento ao Edital  , apresentamos a seguinte proposta de preços: 

              Item  Quant de 

Beneficiários     A 

Valor do 

Benefício B 

Valor do beneficio 

Mensal C 

A*B=C 

Valor do Benefíco  

Anual - D 

C*12=D 

Vale 

Alimentação   

          200 R$ 420,00 R$ 84.000,00 R$ 1.008.000,00 

Percentual da Taxa de  Desconto   

Valor  Benefícios  Mensal c/ taxa de Desconto  

Valor  Benefícios  Anual c/ taxa de Desconto   

 

Prazo de validade da proposta:  60 dias 

Declaramos que no valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

Declaramos que o desconto será sobre o FATURAMENTO  MENSAL DOS BENEFÍCIOS  e será válido 

até ao final do contrato. 

EMPRESA:_____________________________________________________________. 

CNPJ: __________________________________________________________________.         

ENDEREÇO:_____________________________________________________________. 

TELEFONE: ____________________________________________________________. 

E-MAIL: ________________________________________________________________. 

 

                                           Representante Legal  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º xx/2021 

Pregão Eletrônico (SRP) 020/2021 

 

 Aos      dia(s) de mês de  de dois mil e vinte e um ( / /2021, na FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC, localizada no Campus Histórico 

da UFLA, Lavras/MG, Gerenciadora do Registro de Preços/FUNDECC, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 10.520/2002 e no Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente a  Lei nº8666/93, e demais 

normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletronico por  

Registro de Preços nº 020/2021, Modo de Disputa MAIOR DESCONTO, Ata de Julgamento de Preços,  

homologada pela Direção Executiva – FUNDECC,  RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo., 

como segue: 

 

1. DO OBJETO 

2. Constitui o objeto do presente Processo Licitatório a Escolha da proposta mais vantajosa na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, EMISSÃO, E DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO (VALE  

ALIMENTAÇÃO), NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CHIP DE SEGURANÇA e 

SENHA PESSOAL NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES,  destinados a  colaboradores da Fundação de 

Desenvolvimento Cientifico e Cultural FUNDECC, em conformidade com o Programa de 

Alimentação do Trabalhador - PAT nos termos do inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 

01/03/2002, conforme condições, quantidades e exigencias neste Edital e seus  Anexos. 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. Valor total da ATA é  de  R$ XXXXXXXXXXX). 

3.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

              Item  Quant de 

Beneficiários  - A 

 

Valor do 

Benefício - B 

 

Valor  do 

Beneficio 

Mensal - C 

  A*B=C 

Valor do Benefíco 

Anual - D 

C*12=D 

Vale Alimentação             200 R$ 420,00 R$ 84.000,00 R$ 1.008.000,00 

Percentual da Taxa de  Desconto                % 
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Valor  Benefícios  Mensal c/ taxa de Desconto 
 

Valor  Benefícios  Anual c/ taxa de Desconto  

 

3.3 VALIDADE DA ATA 

 

3.3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, nos termos do Edital e seus anexos 

 

4- DAS  OBRIGAÇÕES  

4.1. A contratada se obriga a: 

a) entregar os CARTÔES  Benefícios  Alimentação á FUNDECC, de  acordo com as 

quantidades requeridas previamente  

b) disponibilizar os benefícios nos CARTÕES  Alimentação emitidos para o FUNDECC, nos 

valores e datas determinados , observando-se a forma de pagamento indicada e prazos 

estabelecidos ; 

c) entregar os CARTÕES Alimentação no endereço da FUNDECC, indicado no respectivo Pedido; 

d) organizar uma rede de ESTABELECIMENTOS credenciados que aceitem os CARTÕES  

Alimentação, conforme o tipo do benefício, ficando a seu critério, substituí-los quando 

necessário; 

e) efetuar o pagamento aos ESTABELECIMENTOS, no valor das transações realizadas com 

os CARTÕES  Alimentação; 

f) exigir dos ESTABELECIMENTOS credenciados, atendimento adequado aos 

BENEFICIÁRIOS dos CARTÕES  Alimentação, e quando necessário cancelar o 

credenciamento dos ESTABELECIMENTOS, caso estes não venham a cumprir com as 

exigências feitas pela contratada, bem como as previstas na regulamentação do PAT; 

g) requerer modificações relativas aos procedimentos de uso dos CARTÕES Alimentação, 

com objetivo de garantir maior segurança nas transações. Sempre que, ocorrer referida 

alteração a contratada  informará a FUNDECC e este último deverá comunicar os 

respectivos BENEFICIÁRIOS; 

h) cumprir com a legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, relacionada 

à administração dos CARTÕES Benefícios  Alimentação. 

 

Á FUNDECC se obriga a: 

a) solicitar  os CARTÕES  Benefícios Alimentação, através dos meios e canais 

tecnológicos disponibilizados pela CONTRATADA ou por outro meio acordado pelas 

PARTES, devendo informar os dados necessários para disponibilização dos créditos aos 

BENEFICIÁRIOS, tais como, identificação do BENEFICIÁRIO (CPF, nome para 

impressão, data de nascimento e outras informações), local de entrega, nome responsável 

pelo recebimento do cartão, valor por benefício, data da disponibilização do crédito, entre 

outras; 
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b) pagar à CONTRATADA, dentro dos prazos e datas estabelecidos ; 

c) receber os CARTÕES  Alimentação, realizar a devida conferência e assinar o protocolo 

de entrega de recebimento; 

d) entregar os CARTÕES  Alimentação e suas respectivas senhas aos seus 

BENEFICIÁRIOS, devendo coletar as assinaturas nos comprovantes de entrega, e 

orientá-los sobre o uso correto dos CARTÕES Alimentação e a não divulgação da senha; 

e) responsabilizar-se pelo desbloqueio dos CARTÕES, utilizando-se do Portal ou  Central 

de Atendimento, comprometendo-se a efetuar o referido desbloqueio apenas após ter 

realizado a efetiva entrega dos CARTÕES aos respectivos BENEFICIÁRIOS; 

f) responder pelos danos e ressarcir todos os prejuízos causados à CONTRATADA do uso 

indevido dos CARTÕES  Alimentação pelos seus BENEFICIÁRIOS, como por 

exemplo, o empréstimo do cartão a terceiros, troca do valor creditado no cartão por 

dinheiro etc; 

g) entregar aos seus BENEFICIÁRIOS todo material relativo ao bom uso dos CARTÕES  

Benefícios  Alimentação que tenham sido encaminhados ; 

h) responder pela armazenagem dos CARTÕES Benefícios Alimentação    que estejam sob 

sua posse, devendo comunicar imediatamente a CONTRATADA, na hipótese de 

eventual extravio, furto e/ou roubo, sob pena de arcar com os prejuízos causados, bem 

como o pagamento das tarifas aplicáveis; 

i) solicitar à CONTATADA o cancelamento e/ou bloqueio do CARTÃO Benefícios 

através dos canais tecnológicos disponibilizados ; 

j) solicitar à CONTRATADA a emissão de nova via do CARTÃO Benefícios Refeição 

e/ou Alimentação, em caso de perda, furto, roubo ou extravio, que impossibilite a 

utilização do CARTÂO  pelo BENEFICIÁRIO; 

k) responsabilizar-se integralmente pela exatidão e veracidade das informações prestadas  

ou fornecidas por meio do Portal , especialmente em relação às quantidades de cartões e 

dos valores totais dos créditos; 

 

5 – DAS ALTERAÇÕES .  

5.1. O Contrato poderá ser prorrogado, em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.  

5.2. O presente instrumento poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, nas cláusulas e condições 

cabíveis, conforme a legislação vigente, mediante motivos justificados. 

 

6 - DAS PENALIDADES 

 6.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações, a FUNDECC poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar, as seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa na forma prevista na lei 8666/93 

c) Suspensão temporária de participação em certames e impedimento de contratar com a FUNDECC, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

.  

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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7.1 A execução do objeto deverá ser efetuada rigorosamente de acordo com os termos da proposta 

apresentada e com o Termo de Referência, sendo que quaisquer alterações só poderão ser realizadas se 

constarem de solicitação apresentada por escrito, com posterior aprovação pela FUNDECC 

 7.2. No ato da assinatura do termo e durante sua vigência, o vencedor deverá manter as mesmas 

condições para habilitação e classificação da proposta.  

7.3. A vigência da ATA  será limitada a doze meses e poderá ser prorrogada por iguais períodos,. 

7.4. Serão permitidos acréscimos ou supressões no objeto , por aplicação analógica do o § 1º do art. 65 

da Lei nº 8.666/93  

       7.5. A existência de preços registrados  não obriga a FUNDECC a firmar as contratações que                       

deles poderão advir futuramente,  

 7.6. Durante a vigência dessa ATA , os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892/13, observadas, em qualquer caso, as disposições 

contidas na alínea “d’” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, por aplicação analógica.  

7.7. Nessa hipótese, a FUNDECC, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar essa ATA e iniciar 

outro processo licitatório.  

7.8. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a FUNDECC convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado.  

 

8 - DO FORO  

 

8.1 As partes elegem o foro da Comarca de Lavras /MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que, 

porventura, surgirem com base neste termo de compromisso. Assim, certas e compromissadas, firmam 

as partes o presente Termo de Compromisso, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as 

testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus efeitos.  

 

 

Lavras (MG), XX de xxxxxxxxxxx de 2021.  

 

 

                                      Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural -      FUNDECC 

 

 

__________________________________________________________________ 

                                         

 

Testemunhas  

 

Nome:________________________  

CPF:_________________________  

 

Nome:  _______________________________  

CPF:  ______________________________  

 

 

 

mailto:cpl@fundecc.org.br


28 

5 of 15 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1878- e-mail: cpl@fundecc.org.br  

 

. 

mailto:cpl@fundecc.org.br

		2021-11-09T10:49:15-0300
	ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR:10379786842


		2021-11-09T10:50:00-0300
	ERIWELTON VILELA COELHO:03634371692


		2021-11-09T10:50:48-0300
	ANTONIO CARLOS CUNHA LACRETA JUNIOR:10379786842




