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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 002/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 030/2022 

 

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM”. 

Modo de Disputa: ABERTO 

Data da Sessão: 22/03/2022 

Horário: 09 horas e 30 minutos 

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 e endereço anteriormente estabelecido. 

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código da UASG: 389447 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que O Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais – CRF/MG, por meio do(a) Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 069/2021, de 07 de outubro de 2021, com sede à Rua Rodrigues Caldas, 493 – Bairro 
Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte - MG, realizará Licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM – MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO, SENDO PERMITIDA A TAXA IGUAL A ZERO OU NEGATIVA,  nos termos da Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei 
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  
 
1. DO OBJETO  
 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços a serem executados de forma contínua na 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão Refeição e Alimentação, através 
de cartão eletrônico com Chip de Segurança, contemplando carga e recarga, visando à aquisição de 
gênero alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito 
nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
1.2 Ficam estabelecidos que somente sejam aceitos os Cartões Magnéticos e/ou Eletrônicos 
Equipados com "Chip de Segurança".  
 
1.2.1 Esclareça-se que a exigência acima visa resguardar os interesses desta Autarquia, tendo por 
objetivo a manutenção da tecnologia atualmente praticada, de modo que se possa garantir aos 
seus empregados/usuários, maior segurança nas transações, visando principalmente combater, 
dificultar ou impossibilitar eventuais fraudes, clonagens ou adulterações dos cartões. 
 
1.3 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum nos termos do parágrafo único, do art. 
1º da Lei 10.520, de 2002;  
 
1.4 A licitação será realizada pelo critério de menor preço (menor taxa administrativa), conforme 
tabela constante no Termo de Referência;  
 
1.5 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.  
 
1.6 A licitação será composta por 1 (um) item único, conforme tabela constante no Termo de 
Referência, devendo o licitante apresentar proposta que abranja integralmente o objeto já 
especificado.  
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
2.1 O objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxilio Refeição e Alimentação do Orçamento do CRF/MG para o exercício 
de 2022, com valor anual estimado de R$ 1.928.608,32 (um milhão novecentos e vinte e oito mil e 
seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos).  
 
2.2 O preço acima indicado já leva em conta todas e quaisquer despesa para a aquisição, na forma 
descritiva no Termo de Referência, anexo I deste edital;  
 
2.3 A quantia apresentada acima não indica qualquer compromisso futuro, tão somente refletindo 
valor estimado utilizando como referencial máximo da contratação.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO  
 
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; 
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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 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por 
todas as transações, efetuadas diretamente ou por seu representante;  
 
3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros; 
  
3.6 É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados;  
 
3.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação;  
 
3.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso.  
 
4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
 
4.1  Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no 
ramo, que satisfaçam às condições deste Edital e seus anexos e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 
art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018;  
 
4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 
regulamento do sistema;  
 
4.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou  seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao CRF/MG responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros;  
 
4.2  Não poderão participar desta licitação os interessados:  
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4.2.1 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;  
 
4.2.2 Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar com a 
Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;  
 
4.2.3 Estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 
10.520/2002;  
 
4.2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;  
 
4.2.5 Encontre-se em processo de dissolução empresarial ou em falência, quando tratar-se de 
autorrequerimento (art. 97, I, da Lei nº 11.101/2005) ou quando houver pronunciamento judicial 
de admissibilidade do pleito falimentar formulado pelos legitimados previstos nos incisos II a IV do 
art. 97 da Lei nº 11.101/2005;  
 
4.2.6 As organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  
 
4.2.7 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:  
 
4.2.7.1 Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou  
 
4.2.7.2 De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante;  
 
4.2.8 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 
do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  
 
4.3 É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
4.4 Como condições de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
 
4.4.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.  
 
4.4.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;  
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4.4.1.2 Os itens 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 ou sociedade cooperativa;  
 
4.4.2 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006;  
 
4.4.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  
 
4.4.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
 
4.4.5 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;  
 
4.4.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2 de 16 de setembro de 2009;  
 
4.4.7 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;  
 
4.4.8 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;  
 
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital.  
 
5. ESTIMATIVA DO VALOR DO CONTRATO E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA 
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA  
 
5.1. A alíquota de taxa de administração poderá ser negativa ou de valor zero, diante do quadro 
exposto conforme abaixo e será aplicada sobre o valor total relativo ao fornecimento do auxílio-
refeição e auxílio-alimentação descritos.  
 
5.2. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR 
PREÇO GLOBAL , de acordo com a taxa de administração ofertada que incidirá sobre o valor 
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estimado dos benefícios a serem disponibilizados aos beneficiários, e desde que atendidas às 
especificações constantes no Edital e de seus anexos.  

 
5.2.1 A taxa de administração ofertada será única e abrangerá ambos os benefícios (cartão-refeição 
e cartão-alimentação). 
 
5.3 O valor global estimado para o fornecimento de créditos mensais, por meio de cartões 
Alimentação e cartões Refeição, incluindo todos os custos é de R$ 1.928.608,32 (um milhão 
novecentos e vinte e oito mil e seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos), para 12 (doze) 
meses, conforme demonstrado abaixo: 
 
ITEM  QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 
BENEFICIÁRIOS  

VALOR DIÁRIO 
POR BENEFICIÁRIO  

VALOR MENSAL 
POR BENEFICIÁRIO  

VALOR ESTIMADO 
DE CRÉDITO 
MENSAL  

VALOR ESTIMADO 
DE CRÉDITO 
ANUAL  

1  97 R$ 75,31 R$ 1.656,88 R$ 160.717,36 R$ 1.928.608,32 

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO  R$ 1.928.608,32 

Percentual da taxa de administração estimada (%) 0 % 

Valor global máximo admitido com desconto da taxa R$ 1.928.608,32 

  

5.4 A aplicação da taxa de administração, como remuneração da contratada, será efetuada 
conforme exemplo abaixo:  
 
5.4.1 Taxa “0” (zero): Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 
administrativa de 0,00% (zero por cento) e que, no mês, o Contratante tenha solicitado créditos aos 
beneficiários no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor a pagar a Contratada será 
de R$ 100.000,00 (R$ 100.000,00 + 0,00% = R$ 100.000,00).  
 
5.4.2 Taxa Negativa: Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 
administrativa de -1,00% (menos um por cento) e que, no mês, o contratante tenha solicitado 
créditos para os beneficiários no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor a pagar 
será de R$ 99.000,00 (R$ 100.000,00 -1,00% = R$ 99.000,00). 
 
5.5 A título de exemplificação, tomando-se por base o valor fictício estimado global de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), tem-se: - Valor Estimado: R$ 1.000.000,00 - Menor Lance 
Ofertado: R$ 987.500,00 - Diferença: R$ 12.500,00 - Representação da Taxa Ofertada: -1,25% - 
Portanto, este será o valor que a empresa estaria cotando com taxa negativa de 1,25%. 
 
5.6 Em função do sistema COMPRASNET não operacionalizar método de alcance de critério de 
julgamento de menor taxa de administração, o menor preço será obtido pelo menor valor global 
anual, sendo o total estimado de R$ 1.928.608,32 (um milhão novecentos e vinte e oito mil e 
seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos). 
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5.7 A empresa vencedora será aquela que apresentar os menores valores de taxas para o 
fornecimento do objeto ao longo da vigência de 12 (doze) meses, para o total estimado de 
empregados previsto no quadro acima.  
 
5.8 No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com os profissionais, 
equipamentos, insumos e instalações, bem como taxas, alimentação, transporte, hospedagem, 
enfim, todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, resultantes da prestação 
dos serviços objeto deste Procedimento.  
 
5.9 O percentual da taxa de administração ofertada é fixo, não comportando qualquer correção no 
curso de vigência do contrato.  
 
5.10  O valor acima referenciado, bem como a quantidade de beneficiários constitui-se em mera 
previsão dimensionada, podendo variar para mais ou menos em decorrência da movimentação 
do quadro funcional do contratante, quer seja por admissão, desligamento ou afastamento. Por 
esse motivo, a contratante está desobrigada a realizá-lo em sua totalidade, não cabendo à 
Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação.  
 
5.11 O valor facial do crédito mensal para o benefício cartão alimentação e/ou cartão refeição 
poderão ser reajustados por definição de cada contratante. 
 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA 
  
6.1 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;  
 
6.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF;  
 
6.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;  
 
6.4 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;  
 
6.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas;  
 
6.6 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;  
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6.7 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;  
 
6.8 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:  
 
6.8.1 Valor a ser ofertado pelo valor total/anual do item, menor taxa de administração;  
 
6.8.2 A proposta de preço correspondente ao valor total do item deverá ser cadastrada no sistema 
eletrônico até a data e hora marcada para abertura das propostas. A disputa se dará com lances 
referentes ao valor total do item;  
 
6.8.3 Ao cadastrar suas propostas é necessário observar as especificações dos produtos e unidades, 
conforme constam no Termo de referência e não o cadastrado no sistema. Esclarecemos que, após 
a fase de lances este Pregoeiro convocará as empresas que estiverem classificadas para o envio de 
suas propostas de preços, contendo as especificações técnicas e unidades conforme descritas no 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital, para que possamos fazer uma análise mais criteriosa dos 
produtos ofertados;  
 
6.9 A proposta deve ser apresentada com, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula 
(exemplo: R$ 10,00);  
 
6.10 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital; 
  
6.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas 
em lei;  
 
6.12 Em caso de divergência entre as especificações constantes deste Edital e as registradas no 
Comprasnet (www.comprasgovernamentais.org.br), prevalecerão as do Edital;  
 
6.13 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA;  
 
6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços;  
 
6.14.1 A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do §1° do artigo 57 da Lei n. 8.666, de 1993.  
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6.14.2 Caso ocorra eventual equívoco, e o dimensionamento dos quantitativos previstos no 
contrato se revele superior às necessidades da CONTRATANTE, o CRF/MG deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados 
e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação 
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);  
 
6.15 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico;  
 
6.15.1 Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
6.15.2 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada.  
 
6.16 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital;  
 
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou ilegalidades;  
 
7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes;  
 
7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação;  
 
7.2.3 O Pregoeiro poderá realizar questionamentos no chat e definir um prazo para manifestação, o 
qual deverá ser obedecido, sob pena de desclassificação;  
 
7.2.4 Informamos que, a partir da fase de aceitação e negociação da proposta, as mensagens 
emitidas pelo pregoeiro deverão ser respondidas no máximo em 10 minutos. A falta de 
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito;  
 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances;  
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7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes, após a fase de lances;  
 
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. Os lances deverão ser ofertados pelos Valores totais/anuais do item;  
 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital;  
 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema;  
 
7.7.1 Os lances deverão ser ofertados pelo valore total/anual do item;  
 
7.7.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 
10,00 (dez reais). 
 
7.7.3 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos;  
 
7.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar;  
 
7.9 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração;  
 
7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;  
 
7.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”. 
 
7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, 
havendo lances nos dois últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 
sistema, por mais 2 (dois) minutos. Essa fase de lances será prorrogada automaticamente, com 
intervalo de 2 (dois) minutos, sempre que houver lances enviados nesse período. Não havendo 
mais lances na prorrogação, encerra-se a recepção de lances;  
 
7.13 Caso não haja lances nos últimos 2 (dois) minutos de duração desta etapa, ela será encerrada 
automaticamente. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, poderá reiniciar a 
etapa de envio de lances;  
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7.14 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;  
 
7.15 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 
(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação;  
 
7.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas;  
 
7.17 Só se aplicam o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. 
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos 
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação; 
 
7.18 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;  
 
7.18.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado;  
 
7.19 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto 
ao cumprimento das especificações do objeto;  
 
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:  
 
8.2.1 Contenha vício insanável ou ilegalidade;  
 
8.2.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  
 
8.2.3 Apresentar preço final superior ao preço máximo estimado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;  
 
8.2.4 Não vierem a comprovar sua exequibilidade;  
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8.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta;  
 
8.3.1 É de responsabilidade exclusiva do licitante o envio de documentação complementar, 
exclusivamente via sistema dentro do prazo estipulado, quando solicitado pelo pregoeiro via chat, 
cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante;  
 
8.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 
análise da planilha de custos, documentos comprobatórios tais como notas fiscais e/ou contratos 
ou atas de registro de preços assinados com outras entidades públicas, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 
exequibilidade da proposta;  
 
8.5 Quaisquer interessados poderão 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;  
 
8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas) horas, 
sob pena de não aceitação da proposta;  
 
8.6.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo 
Pregoeiro;  
 
8.7 O critério de julgamento adotado será o menor valor global do item anual, conforme definido 
neste Edital e seus anexos;  
 
8.7.1 Após o encerramento da sessão da etapa de lances, o licitante, detentor da melhor oferta do 
item, quando convocado pelo Pregoeiro, deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, a proposta de preços contendo: razão social, 
endereço, telefone, e-mail, número do CNPJ/CPF, prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) 
dias a contar da data de sua apresentação, e conter as especificações do objeto de forma clara, 
acompanhada da planilha, atualizada com o lance final ofertado. Somente mediante autorização do  
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta de preços por 
meio do e-mail licitacao@crfmg.org.br. Posteriormente, a proposta de preços deverá ser remetida 
em original, de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro;  
 
8.7.2 A proposta de preços descrita no subitem anterior deverá ser redigida em língua portuguesa, 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser  
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assinada pelo representante legal da licitante, nos termos do modelo da proposta comercial, 
constante do Anexo II deste Edital.  
 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
 
9.1. 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. 
 
9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9.1.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, 
envie a proposta 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. 
 
9.1.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
9.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
10. DA HABILITAÇÃO  
 
10.1 Como condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 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 aos seguintes cadastros:  
 
10.1.1 SICAF;  
 
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
 
10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  
 
10.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  
 
10.1.5 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “10.1.2”, “10.1.3” e “10.1.4” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);  
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10.1.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário;  
 
10.1.6.1 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;  
 
10.1.6.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros;  
 
10.1.6.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação;  
 
10.1.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação;  
 
10.1.8 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal e trabalhista:  
 
10.2 Habilitação jurídica: 
 

10.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
 
10.2.2 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;  
 
10.2.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
 
10.2.4 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;  
 
10.2.5 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;  
 
10.2.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização;  
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10.2.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
 
10.3 Regularidade fiscal e trabalhista:  
 
10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
 
10.3.2 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;  
 
10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
 
10.3.4 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;  
 
10.3.5 O licitante deverá comprovar a regularidade de débitos trabalhistas permanentemente 
durante toda a vigência do contrato.  
 
10.3.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
10.3.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
 
10.3.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais (ou estaduais) relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Municipal (Fazenda Estadual) do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 
lei;  
 
10.3.9 As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim 
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição;  
 
10.3.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei 
Complementar nº 123/2006;  
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10.3.9.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  
 
10.4. Qualificação Econômico-Financeira:  
 
10.4.1 Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de falência expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, com a validade de 90 (noventa) dias de sua emissão;  

10.4.2 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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

10.4.2.1 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;  

10.4.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou constar essa previsão no 

contrato social da licitante;  

10.4.2.3 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;  

10.4.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1 (um) e índice 

de Endividamento (ET), igual / ou inferior a 0,80 (oitenta centésimos),  obtidos pela aplicação das 

seguintes 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   
 

10.4.3.1 Em relação à exigência do índice de endividamento igual ou inferior a 0,80 mostra-se 
necessária, adequada e razoável verificação da boa situação financeira das proponentes para o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do futuro contrato. Esclarecemos ainda, que 
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devido realidade das empresas desse seguimento, o índice acima exigido, se encontra de acordo 
com jurisprudências do TCU, em objetos de gerenciamento e fornecimento de cartão Alimentação 
e Refeição. 

10.4.4 Os documentos apresentados em cópias deverão estar devidamente autenticados em 

Cartório competente, sendo aceitas as Certidões obtidas através da Internet, no entanto a sua 

aceitação estará condicionada a verificação de sua autenticidade. 

10.5 Qualificação Técnica:  
 
10.5.1 Atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove (m) que a licitante tenha:  
 
10.5.1.1 Por se tratar de serviços de natureza continuada, o Atestado de Capacidade Técnica deverá 
ser expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome da licitante e comprovar 
a execução anterior, sem ressalva, por período não inferior a 02 (dois) anos consecutivos, sendo 
admitido o somatório de atestados para comprovação do respectivo período.  
 
10.5.1.2 A exigência de Atestado de Capacitação Técnica para comprovação da execução por 
período não inferior a 02 (dois) anos é razoável e não frustra o caráter competitivo do certame, 
conforme Acórdão do TCU.  
Acórdão nº 3121/2016 – TCU Plenário (...) 10.5 Na mesma linha de Voto, a exigência de atestado de 
prestação de serviços por dois anos consecutivos está razoável e não restringe a competitividade 
do certame, não havendo razão a representante nesse ponto.  
 

10.5.1.3 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
 
10.5.2 Apresentar comprovação de atendimentos da quantidade mínima de estabelecimentos 
conveniados, comprovado por meio de contratos com as empresas.  
 
10.5.3 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, 
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.  
 
10.6 Condições Gerais de Habilitação  
 
10.6.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos;  
 
10.6.2 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e 
da habilitação jurídica, conforme o caso poderá ser substituído pela consulta ao SICAF, nos casos 
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em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts 10, 11, 12, 
13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018;  
 
10.6.3 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, 
de 2018, 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;  
 
10.6.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF;  
 
10.6.5 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de máximo de 2(duas) horas, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 
de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC n. 123, de 2006;  
 
10.6.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;  
 
10.6.6.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação;  
 
10.6.7 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;  
 
10.6.8 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;  
 
10.6.9 No caso de inabilitação, segue-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente;  
 
10.6.10 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  
 
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;  
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11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do 
art. 43, §1º da LC n. 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 e-mail, 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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  
 
12.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, 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;  
 
12.1.2 Apresentar a planilha de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade 
com o modelo anexo a este instrumento convocatório; 
 
12.1.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento;  
 
12.2 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;  
 
12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
 
13. DOS RECURSOS  
 
13.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 
(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;  
 
13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir, fundamentadamente, se admite ou não o recurso;  
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13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso; 
  
13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito;  
 
13.2.3 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;  
 
13.2.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo 
prazo fazê-lo subir, devidamente informados, para decisão;  
 
13.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento;  
 
13.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital.  
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1 Constatado o atendimento das exigências constantes no presente Edital, o licitante 

classificado em primeiro lugar será declarado vencedor. 

14.1.1 Caso o licitante classificado em primeiro lugar não atenda às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a documentação do segundo licitante classificado, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do 

edital, sendo o respectivo proponente/licitante declarado vencedor, adjudicando o objeto da 

licitação a seu favor. 

14.2 A autoridade competente homologará a licitação após a mesma ter sido adjudicada ao 

licitante vencedor pelo Pregoeiro.  

14.2.1 No caso de recurso, a autoridade competente adjudicará e homologará o procedimento. 

14.3 A homologação da presente licitação não obriga o CRF/MG a adquirir o objeto licitado. 

15. DO REAJUSTE  
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15.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência e 
na minuta do Termo de Contrato, anexos a este Edital.  
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO  
 
16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, de fiscalização e de pagamento estão 
previstos no Termo de Referência e na minuta do Termo de Contrato.  
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e 
na minuta do Termo de Contrato.  
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1 Cometem infração administrativa, nos termos da Lei n. 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
 
18.1.1 Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não 
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;  
 
18.1.2 Apresentar documentação falsa;  
 
18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
 
18.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
18.1.5 Não mantiver a proposta;  
 
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;  
 
18.2 Consideram-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;  
 
18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à sanção de 
impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos;  
 
18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n. 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n. 9.784, de 1999;  
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18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
   
18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
 
18.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência e na minuta do Contrato.  
 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
19.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital;  
 
19.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@crfmg.org.br 
ou por petição dirigida ou protocolada na sede do CRF/MG. Quando enviada por e-mail, o emitente 
deve aferir a confirmação de recebimento pelo Pregoeiro;  
 
19.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;  
 
19.4 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;  
 
19.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame;  
 
19.6 Excepcionalmente poderá ser atribuído efeito suspensivo à impugnação, por meio de decisão 
motivada do pregoeiro nos autos do procedimento;  
 
19.7 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área requisitante, se for o caso, decidir sobre a 
impugnação e sobre o pedido de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado do 
recebimento da(s) respectiva(s) peças;  
 
19.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado;  
 
19.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais informações relevantes, 
serão divulgadas mediante publicações de notas no portal COMPRASNET 
(www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as empresas interessadas em participar do certame 
obrigado a acessá-las para a obtenção das informações prestadas;  
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19.10 As impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados no Órgão, ou enviados por meio 
eletrônico, após o término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 
horas – horário de Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua o art. 63, inc. 
I da Lei n. 9.784, de 1999.  
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1 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;  
 
20.2 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;  
 
20.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;  
 
20.4 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;  
 
20.5 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;  
 
20.6 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;  
 
20.7 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;  
 
20.8 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br  https://www.crfmg.org.br/Portal-ransparencia/Pagina/8/45, 

e também poderá ser lido e/ou obtido na sede do CRF/MG situado na Rua Rodrigues Caldas, n. 493, 

Bairro Santo Agostinho, BH/MG, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das 

13h30min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo licitatório 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

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



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
20.9.1 ANEXO I - Termo de Referência;  
 
20.9.2 ANEXO II – Modelo de Proposta;  
 
20.9.3 ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato. 
 
21. DO FORO  

21.1 Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, será competente a 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Belo Horizonte, 03 de março de 2022 

De acordo: 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 

 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO  
 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços a serem executados de forma contínua na 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões Refeição e Alimentação, através 
de cartão eletrônico com Chip de Segurança, contemplando carga e recarga, visando à aquisição de 
gênero alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito 
nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
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2.1. A contratação visa oferecer melhores condições de alimentação aos colaboradores do CRF/MG, 

favorecendo seu bem-estar e saúde, proporcionando o benefício na forma de cartão alimentação e 

refeição, com chip, objetivando facilitar a gestão e a operacionalização do mesmo;  

2.2. Faz-se necessária nova contratação dessa prestação de serviço, objeto deste Edital e Termo de 

Referência, tendo em vista que o atual contrato expirará em 05/04/2022. 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO  
 
3.1 Tabela: 
 

Item CATSER  Descrição Qtde 
Aproximada 

Valor Mensal 
estimado 

Valor Anual 
estimado 

01 14109 Fornecimento de cartão 
Refeição e Alimentação, através 
de cartão eletrônico com Chip 
de Segurança, contemplando 
carga e recarga, visando à 
aquisição de gênero 
alimentícios in natura e 
refeições prontas em 
estabelecimentos 
credenciados, em âmbito 
nacional. 

97 R$ 
160.717,36 

R$ 1.928.608,32 

 
3.1.1. PLANILHA DE CUSTOS 
 

Item Descrição Qtde 
Aproximada 

ORÇAMENTO 1 
TAXA DE 

ADIMINISTRAÇÃO 

ORÇAMENTO 2 
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Valor Anual 
estimado 

01 Fornecimento de 
cartão Refeição e 
Alimentação, 
através de cartão 
eletrônico com 
Chip de 
Segurança, 
contemplando 
carga e recarga, 
visando à 
aquisição de 
gênero 
alimentícios in 

97 0,0% 0,0% R$ 
1.928.608,32 
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natura e 
refeições prontas 
em 
estabelecimentos 
credenciados, em 
âmbito nacional. 

 
3.2 Não há impedimento em a oferta de taxa de administração negativa por parte dos licitantes 
concorrentes quando da Sessão Pública consoante a Portaria ME nº 213 de 13 de maio de 2019.  
 
3.3 O benefício do auxílio alimentação e refeição deverão ser fornecidos por meio de cartões 
eletrônicos, com tecnologia de chip de segurança (Acórdão nº 1228/2014 – Plenário) ou tecnologia 
superior;  
 
3.4 Fornecimentos de créditos mensais, para uma estimativa de 97 (noventa e sete) empregados 
que prestam serviços na sede e seções do CRF/MG.  
 
3.5 O saldo dos cartões poderá ser utilizado como cartão alimentação e/ou cartão refeição:  
 
3.5.1 Sendo disponibilizado ao beneficiário MENSALMENTE o quantitativo de R$ 1.656,88 (Um mil 
seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) para uma estimativa de 97 
empregados. 
 
3.5.1.1 Valor de referência, conforme reajuste aplicação do índice IPCA do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ou índice que venha substituí-lo. 
 
3.6 Na emissão dos cartões deverão ser adotados mecanismos que assegurem proteção ao usuário, 
no caso de perdas ou roubos.  
 
3.7 Em caso de clonagem de cartões e uso indevido do saldo por terceiros, deve-se haver o 
ressarcimento do valor ao beneficiário.  
 
3.8 Os custos de emissão dos cartões deverão ser incluídos na taxa de administração proposta pela 
CONTRATADA.  
 
3.9 A emissão de 2° (segunda) via de cartão motivada por defeito de confecção ou desgaste natural 
correra por conta da CONTRATADA.  
 
3.10 Em caso de roubo, furto, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada 
terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de solicitação do CRF/MG, para 
confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo adicional para o Conselho Regional 
e nem para o beneficiário, devendo os créditos estar disponíveis no novo cartão.  
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4. SIGILO E SEGURANÇA DOS DADOS  
 
4.1 Os serviços contratados deverão ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes 
vigentes no âmbito da Administração Pública Federal relacionadas à Segurança da Informação e 
Comunicações (SIC); em especial atenção à Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais e à Política de Segurança da Informação e Comunicações do 
CONTRATANTE;  
 
 
4.2 A CONTRATADA deverá tratar como confidenciais e zelar pelo sigilo de todos os dados, 
informações ou documentos que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços 
objeto desta contratação. Além disso, deverá submeter-se às normas e políticas de segurança do 
CRF/MG, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos neste sentido, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa;  
 
4.2.2 A CONTRATADA deverá comunicar ao CRF/MG, com a antecedência mínima necessária, 
qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão de empregados envolvidos 
diretamente na execução do CONTRATO, para que seja providenciada a revogação de todos os 
privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do CRF/MG porventura colocados à 
disposição para realização dos serviços contratados;  
 
4.3 A CONTRATADA deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo de profissionais 
que irão atuar diretamente na execução do OBJETO, com o propósito de evitar a incorporação de 
perfis que possam comprometer a segurança ou credibilidade do CRF/MG;  
 
4.4 A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na solução web. A 
solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, 
devendo a CONTRATADA informar imediatamente ao CRF/MG todos os incidentes de segurança da 
informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação. Serão considerados os 
eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras de sigilo 
estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente de dolo, que 
acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados do 
CRF/MG;  
 
4.5 O provedor utilizado pela CONTRATADA para hospedagem da solução deve possuir plano de 
continuidade, recuperação de desastres e contingência de negócio, que possa ser testado 
regularmente, objetivando a disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção, bem 
como desenvolver e colocar em prática, procedimentos de respostas a incidentes relacionados com 
os serviços;  
 
4.6 A solução deverá dispor de medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à 
privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações;  
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4.7 A CONTRATADA compromete-se a preservar os dados do CRF/MG contra acessos indevidos e 
abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados sem o 
consentimento explícito do CRF/MG devendo informar, imediatamente e formalmente, qualquer 
tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso aos dados.  
 
5. CONDIÇÕES PARA ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO 
 
5.1 Os cartões deverão ser entregues na sede do CRF/MG no endereço Rodrigues Caldas, 493 – 
Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte/MG. 
 
5.2 Os cartões eletrônicos de alimentação e refeição deverão ser entregues personalizados com 
nome do beneficiário, razão social do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) e 
numeração de identificação sequencial, conforme disposto na legislação aplicável, dentro de 
envelope lacrado, individualizado, com manual básico de utilização.  
 
5.3 O sistema de controle de saldo pode ocorrer por senha numérica pessoal e intransferível. No 
ato da aquisição dos gêneros alimentícios, as validações das transações podem ocorrer à digitação 
de senha ou outro meio mais moderno, nos equipamentos respectivos, pelo beneficiário, nos 
estabelecimentos credenciados.  
 
5.4 Disponibilizar a opção de distribuição dos créditos mensais, podendo ser alterados, por 
solicitação do CRF/MG, sempre que necessário, de acordo com a conveniência e oportunidade 
estabelecida pelo empregado.  
 
5.5 Possibilitar a utilização do cartão alimentação e refeição, pelos empregados do CRF/MG, 
respectivamente, na aquisição de refeições prontas e na aquisição de gêneros alimentícios “in 
natura”, em ampla e abrangente rede de estabelecimentos afiliados (hipermercados, 
supermercados, mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc.), e devem 
contemplar em especial as áreas limítrofes em que se situam a Sede e as Seções do CRF/MG, 
apresentando a relação dos estabelecimentos nas seguintes localidades:  
 

Quantitativo Mínimo de Estabelecimento (por localidade) – CARTÃO ALIMENTAÇÃO 

UF LOCALIDADE QUANTIDADE 

MG Minas Gerais 1500 

MG Belo Horizonte  700 

MG Região Metropolitana 450 

MG Montes Claros 35 

MG Governador Valadares 15 

MG Juiz de Fora 40 

MG Pouso Alegre 15 

MG Ipatinga 25 

MG Uberlândia 60 
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Quantitativo Mínimo de Estabelecimento (por localidade) – CARTÃO REFEIÇÃO 

UF LOCALIDADE QUANTIDADE 

MG Minas Gerais 2000 

MG Belo Horizonte  1300 

MG Região Metropolitana 370 

MG Montes Claros 40 

MG Governador Valadares 40 

MG Juiz de Fora 80 

MG Pouso Alegre 30 

MG Ipatinga 35 

MG Uberlândia 80 
 
 

5.5.1 A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas, que possuem 
o maior número de filiais espalhadas pelas regiões administrativas, tendo tal exigência o objetivo 
de garantir que todos os empregados do CRF/MG possam utilizar seus cartões alimentação e 
refeição, nas cidades que residem e/ou trabalham.  
 
5.5.2 A relação dos estabelecimentos das cidades constante no item 5.5 deverá ser apresentada 
em até 10 (dez) dias úteis antes da assinatura do contrato (Acórdão TCU nº 1194/2011-Plenário), 
através de catálogo ou meio equivalente contendo no mínimo nome fantasia, razão social, 
endereço, CNPJ, telefones dos estabelecimentos dentre hipermercados, supermercados, 
mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc; devendo ser encaminhado ao 
Setor de Contratos para o email: cintia.amaral@crfmg.org.br. 

 

5.5.3 A Contratada deverá, comprovar, como condição para assinatura do Contrato, sob pena de 
inabilitação, que possui convênio com empresas de intermediação de entrega de alimentos “in 

natura” (Aceitação do cartão em plataformas e app de delivery) prontos para serem consumidos, 
por meio de aplicativo. 
 
5.5.3.1 A justificativa técnica para o item 5.5.3 reside no fato de que os aplicativos ou páginas de 
internet de delivery proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes nas 
compras de produtos in natura do mês. 
 
5.5.3.2 A opção delivery e pagamento virtual em suas plataformas oferecerá ao usuário mais 
conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez na entrega dos produtos 
alimentícios, visto que o pagamento poderá ser realizado através do próprio aplicativo de delivery 
ou página de internet sem a necessidade do emprego do cartão. 
 
5.5.4 Dispor de uma Central Telefônica 0800 (ligações fixo e celular) visando não gerar nenhum tipo 
de custo com ligações, tanto para usuários, quanto administração; 
 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

5.5.5 Possuir um sistema “Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Benefício via WEB” que deverá 
permitir ao Gestor do Contrato da Contratante, a autogestão dos benefícios, dispondo de todas as 
funcionalidades necessárias para acompanhamento e execução dos serviços. 
 
5.5.6 Possuir e disponibilizar as funcionalidades de Aplicativo Mobile – SMARTHONE – no mínimo 
para Andróide e IOS (todas as versões) ou através de página na internet, aos usuários do cartão, 
para que possam: Gerenciar senhas, bloqueios, consultar saldos e extratos, consultar as redes 
credenciadas, etc.  
 
5.5.7 Deve ser possível, como forma de pagamento para as soluções supracitadas, o pagamento on-
line. 
 
5.6 A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela contratante relação atualizada dos 
estabelecimentos credenciados com nome, endereço e telefone.  
 
5.7 A contratante não responderá solidária ou subsidiariamente pelos reembolsos devidos pela 
contratada aos estabelecimentos credenciados, decorrentes da execução do presente objeto.  
 
5.8 A contratante poderá realizar diligências junto aos estabelecimentos credenciados informados, 
com fins de verificação da real aceitação do cartão da licitante.  
 
5.9 Entrega dos cartões aos empregados: até o décimo dia do mês que antecede o benefício, pago 
todo último dia útil do mês.  
 
5.10 Das recargas mensais: o pedido de carga é realizado até 3 (três) dias úteis antes da data da 
disponibilização do benefício.  
 
5.11 Situações excepcionais: Pedido de recarga referente à gratificação natalina no cartão vale- 
alimentação até o dia 20 de dezembro e recarga mensal até 03 (três) dias úteis antes da data da 
disponibilização do benefício para janeiro. 
 
5.12 Prazos de pagamento: prazo mínimo de 10 dias após a disponibilização do benefício aos 
empregados.  
 
5.13 Enviar à Contratante, bimestralmente ou sempre que solicitado, em formato digital ou físico, 
o cadastro completo e atualizado dos estabelecimentos integrantes da rede credenciada e pontos 
de recarga, comunicando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais alterações; A 
disponibilização digital deverá ser em pelo menos um desses meios: site; blogs; aplicativos 
gratuitos; arquivos .pdf; outras tecnologias similares que não impliquem em ônus ou dificulte o 
CRF/MG ou empregados a terem acesso.  
 
5.14 O cartão alimentação deverá possibilitar a utilização do benefício na aquisição de gêneros 
alimentícios em estabelecimentos credenciado como, por exemplo: hipermercados, 
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supermercados, mercados, empórios, armazéns, mercearias, hortifrútis, açougues, peixarias, entre 
outros, nas quantidades mínimas apresentadas abaixo: 
 
5.14.1 Com relação ao cartão alimentação, consideram-se como rede mínima necessária as 
seguintes quantidades de estabelecimentos devidamente credenciados: 
a) 07 (sete) hipermercados e/ou supermercados de grande porte em Belo Horizonte/MG 
b) 40 (quarenta) padarias/confeitarias em Belo Horizonte/MG 
c) 30 (trinta) açougues em Belo Horizonte/MG 
d) 30 (trinta) hortifrútis em Belo Horizonte/MG 
e) 02 (dois) supermercados em Montes Claros, Pouso Alegre, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz 
de Fora e Uberlândia. 
f) 01 (um) hipermercado em todas as capitais do país. 
 

5.15 O cartão refeição deverá possibilitar a aquisição de refeições, lanches prontos e gêneros 
alimentícios em estabelecimentos credenciados como, por exemplo: restaurantes, lanchonetes e 
padarias, entre outros. 
 

5.15.1 Aceitação em 50% (cinquenta por cento) dos estabelecimentos localizados nas praças de 
alimentação em Shopping Centers. 
 

6. JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  
 

6.1 Atender ao disposto no art. 18, alínea b, do atual Plano de Cargos e Salários do CRF/MG. O 
Conselho tem necessidade de contratar serviço de administração e gerenciamento de Auxílio 
Alimentação e/ou Refeição em benefício de seus empregados, em conformidade com a legislação 
trabalhista. Ademais, o referido processo licitatório se justifica, pois visa manter a continuidade do 
benefício hoje oferecido aos empregados do CRF/MG.  
 

7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  
 

7.1 Os serviços constantes do presente termo de referência estão classificados como serviços 
comuns em conformidade com o Art. 1º caput e parágrafo único da lei nº 10.520 de 17 de julho de 
2002 e inciso II, art. 3º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, pois possuem padrões de desempenho 
e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado. 
 

8. ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  
 

8.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a qualidade dos serviços fornecidos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
 

8.1.1 A gestão da contratação ficará a cargo da Gerência de Recursos Humanos.  
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8.1.2 A supervisão, orientação e fiscalização do objeto da presente contratação estarão a cargo da 
Gerência de Recursos Humanos.  
 

8.2 O CRF/MG fiscalizará permanentemente a qualidade dos serviços fornecidos e qualquer 
irregularidade verificada será imediatamente comunicada à contratada. Quaisquer exigências da 
fiscalização, inerentes ao objeto da contratação, deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, sem ônus para o CRF/MG e nos prazos estabelecidos.  
 

8.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 

9. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

9.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

9.2. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consolidam-se ao contrato, cuja minuta consta como 

Anexo III deste Edital.  

9.3. O Contrato administrativo será assinado pelas partes de forma eletrônica, conforme medida 

provisória 2.200/2001 e Lei 14.063/20, devendo o CRF/MG encaminhar link para assinatura 

diretamente no endereço de e-mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação. O 

responsável legal terá o prazo de até 05(cinco) dias úteis para o envio da assinatura do Contrato. 

Caso não receba o link no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a LICITANTE VENCEDORA deverá solicitar 

ao CRF/MG o encaminhamento do mesmo através do email: contratos@crfmg.org.br ou contato 

pelo tel.: (31)3218-1032. 

9.4. O contrato deverá ser assinado de forma eletrônica pelo representante legal/diretor, sócio 

e/ou procurador da LICITANTE VENCEDORA, conforme documentos apresentados na fase de 

habilitação mediante apresentação do contrato social ou procuração quando nomeado um 

procurador, bem como cédula de identidade do representante.  

9.5. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo representante da LICITANTE VENCEDORA, durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pelo CRF/MG.  

9.6. Na assinatura do contrato ou aceite da nota de empenho será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pela LICITANTE 

VENCEDORA durante a vigência do contrato. 
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9.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho, o CRF/MG, sem prejuízo 

da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou instrumento equivalente. 

10. PAGAMENTO 

 

10.1  O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada de 

boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail financeiro@crfmg.org.br, e do atesto 

comprovando a efetiva entrega dos equipamentos e execução dos serviços, conforme 

especificações do Edital e Anexo I. 

10.2  Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 

mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a referida Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 

para CRF/MG.  

10.3  Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, 

bem como todos os demais encargos incidentes. 

10.4  Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos 

exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

10.5  O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória 

(Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada. O CRF/MG não 

responde por qualquer encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

10.5.1 Os documentos relacionados acima para comprovação poderão ser substituídos, total ou 
parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.  
 
10.6  A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 
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10.7  A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da 

manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  

11. SUBCONTRATAÇÃO  
 
11.1 Não se aplica a subcontratação do objeto licitatório, tendo em vista que não se admite a 
exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à 
prestação de serviços acessórios. Observe-se, ainda, que é vedada a sub-rogação completa ou da 
parcela principal da obrigação (Decreto nº 8.538, de 2015, art. 7º, inciso I e §2º). 
 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
 
12.1  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja  
 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade da contratação.  
 
13. DO REAJUSTE  
 
13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas;  
 
13.2  Os preços dos serviços, desde que observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses contados 
da data limite para apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data 
de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a 
variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida no período, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, 
adotando-se a seguinte fórmula:  
 
Pr = P + (P x V)  
 
Onde:  
 
Pr = preço reajustado, ou preço novo;  
P = preço atual (antes do reajuste);  
V = variação percentual de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço 
decorrente do reajuste.  
  
13.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
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apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer;  
 
13.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor;  
 
13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
14.1 Não haverá a exigência de garantia de execução do objeto. No caso da “não” execução do 
objeto será aplicada as sanções administrativas determinadas neste Termo de Referência.  
 
14.2 Não há no objeto motivação para garantia contratual, especialmente porque não existirem 
encargos trabalhistas a serem cobertos pelo CRF/MG no caso de um descumprimento contratual. 
Não é o caso, também, de pagamento antecipado para a prestação do serviço. 
 
15. DA VIGÊNCIA  
 
15.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
representante legal do CRF/MG, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado 
a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, 
nos termos do inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
15.2 A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, 
economicidade e oportunidade da contratação.  
 
16. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 
16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017;  
 
16.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.  
 
17. DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
17.1 O Termo de Contrato gerado a partir deste TERMO DE REFERÊNCIA poderá ser rescindido:  
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17.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
17.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;  
 
17.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
17.4 O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos 
seguintes aspectos, conforme o caso:  
 
17.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
 
17.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
 
17.4.3 Indenizações e multas.  
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
18.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus 
anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  
 
18.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;  
 
18.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto do contrato, de acordo com 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  
 
18.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias, vicios ou defeitos;  
 
18.1.4 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo mínimo, de 5 (cinco) dias que antecedem a data da 
conclusão do serviço, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;  
 
18.1.5 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do 
objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contratação tenha que ser 
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CRF/MG, desde que de 
responsabilidade da contratada;  
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18.1.6 Comunicar ao CRF/MG a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução da 
contratação, bem como providenciar a imediata correção das deficiências apontadas;  
 
18.1.7 Manter atualizado endereço, inclusive eletrônico, e telefones cadastrados junto à 
CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual alteração;  
 
18.1.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação;  
 
18.1.9 Dispor de uma Central Telefônica 0800 (ligações fixo e celular) visando não gerar nenhum 
tipo de custo com ligações, tanto para usuários, quanto administração; 
 
18.1.10 Possuir um sistema “Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Benefício via WEB” que 
deverá permitir ao Gestor do Contrato da Contratante, a autogestão dos benefícios, dispondo de 
todas as funcionalidades necessárias para acompanhamento e execução dos serviços. 
 
18.1.11 Possuir e disponibilizar as funcionalidades de Aplicativo Mobile – SMARTHONE – no mínimo 
para Andróide e IOS (todas as versões) ou através de página na internet, aos usuários do cartão, 
para que possam: Gerenciar senhas, bloqueios, consultar saldos e extratos, consultar as redes 
credenciadas, etc.  
 
18.1.12 Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
18.1.13 Sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem o cumprimento da 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação;  
 
18.1.14 Responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos causados aos locais, mobiliários 
e/ou equipamentos onde ocorrerão os serviços ou a terceiros, devendo a mesma corrigir e 
recompor as partes atingidas, para que fiquem em perfeito estado de funcionamento, como 
anteriormente encontrado, inclusive arcando com os custos de danos a terceiro.  
 
18.1.15  Caso a empresa contratada utilize software próprio para realizar as recargas, a empresa 
deverá instalar e configurar o programa nos equipamentos do setor de RH do CRF/MG, bem como 
fornecer suporte técnico durante a vigência do contrato sem ônus adicional para o CRF/MG. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
19.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.  
 
19.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus 
anexos.  
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19.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom desempenho dos serviços dentro das 
normas do contrato;  
 
19.4 Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às instalações da Contratante, sempre 
que se fizer necessário, desde que estejam devidamente credenciados por agendamento prévio, 
portando crachá de identificação, e exclusivamente para execução dos serviços.  
 
19.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução recebida 
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo.  
 
19.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.  
 
19.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.  
 
19.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contratação, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
 
20.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
 
20.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
20.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
20.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5 Cometer fraude fiscal; 

20.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

20.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
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20.2.2 Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

20.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

20.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

20.5 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

20.5.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo 

de Referência. 

20.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.7 As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 e 20.5.1 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

20.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

20.8.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

20.8.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.8.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

20.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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20.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

   

Belo Horizonte, 03 de março de 2022 

De acordo: 

 

 

 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG 

 

 

 

ANEXO II 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2022 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 

licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do 

pregão acima citado. 
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ITEM  DESCRIÇÃO 
(Conforme Termo 
de Referência) 

QUANTIDADE 
APROXIMADA  

VALOR 
MENSAL  

VALOR 
ANUAL  

VALOR 
ESTIMADO DE 
CRÉDITO 
MENSAL 

VALOR 
ESTIMADO DE 
CRÉDITO 
ANUAL  

01  Cartões 
eletrônicos com 
tecnologia de chip 
ou superior. 
CATSER 14109  

97 R$  R$  R$  R$  

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO  R$  

Percentual da taxa de administração (%)  %  

Valor global máximo admitido (R$)  R$  

 
No preço acima proposto, estão inclusos todos os custos necessários para aquisição do produto, 
objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.  
 
O prazo de validade da proposta é de _____ (_________) dias, contados da data de abertura da 
apresentação da proposta. (Não poderá ser inferior a 60 dias).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados da Empresa:  
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fone 

E-mail  
 
 
 
 
Dados do Representante Legal da Empresa  
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
C.P.F.  
Estado civil  
Profissão  
Fone  
E-mail  

 
Dados Bancários da Empresa  
Banco  
Agência  
Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa:  
Nome  
Cargo  
Fone  
E-mail  

 
Dados do Preposto da Empresa:  
Nome  
Cargo  
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Fone  
E-mail  
 
 

(Localidade) ______, ___ de _____________ de 2022. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(Representante Legal) 

 
 

 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

(MINUTA) CONTRATO Nº. _______/2022. 

 

REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA 

______________________ CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 030/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2022, 

conforme cláusulas abaixo. 
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O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRF/MG, Autarquia Federal 
criada pela Lei nº. 3.820/60, inscrito no CNPJ sob nº. 17.203.837/0001-30 com sede na Rua 
Rodrigues Caldas, 493 – Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, Belo Horizonte/MG, neste ato 
representado pela sua Presidente, Farmacêutica Júnia Célia de Medeiros e pelo Tesoureiro, 
Farmacêutico Sebastião José Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a 
empresa............................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
......................................, endereço ............................................, neste ato representada por 
..........................................., portador da Carteira de Identidade nº. ......................................, inscrito 
no CPF sob o nº. ............................................., residente e domiciliado à 
.................................................... doravante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993,  e demais legislações e normas aplicáveis, a homologação do Processo Administrativo nº. 
030/2022, Pregão Eletrônico nº. 002/2022 têm entre si justos e acordados o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de Cartão Refeição e 
Alimentação de acordo com as especificações/condições constantes no Termo de Referência anexo 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022.  
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e os seus anexos do pregão identificado no 
preâmbulo e aos documentos e proposta da instituição vencedora que integram o processo, 
independentemente de transcrição.  
 
1.3. Sigilo e Segurança dos Dados:  
 
1.3.1. Os serviços contratados deverão ser prestados em conformidade com leis, normas e 
diretrizes vigentes no âmbito da Administração Pública Federal relacionadas à Segurança da 
Informação e Comunicações (SIC); em especial atenção à Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 – 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e à Política de Segurança da Informação e Comunicações 
do CONTRATANTE;  
 
1.3.2. A CONTRATADA deverá tratar como confidenciais e zelar pelo sigilo de todos os dados, 
informações ou documentos que tomar conhecimento em decorrência da prestação dos serviços 
objeto desta contratação. Além disso, deverá submeter-se às normas e políticas de segurança do 
CRF/MG, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos neste sentido, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa;  
 
1.3.2.2. A CONTRATADA deverá comunicar ao CRF/MG, com a antecedência mínima necessária, 
qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão de empregados envolvidos 
diretamente na execução do CONTRATO, para que seja providenciada a revogação de todos os 
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privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do CRF/MG porventura colocados à 
disposição para realização dos serviços contratados;  
 
1.3.3. A CONTRATADA deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo de profissionais 
que irão atuar diretamente na execução do OBJETO, com o propósito de evitar a incorporação de 
perfis que possam comprometer a segurança ou credibilidade do CRF/MG;  
 
1.3.4. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas 
na solução web. A solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de 
incidentes, devendo a CONTRATADA informar imediatamente ao CRF/MG todos os incidentes de 
segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação. Serão 
considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras 
de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente de dolo, 
que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados 
do CRF/MG;  
 
1.3.5. O provedor utilizado pela CONTRATADA para hospedagem da solução deve possuir plano de 
continuidade, recuperação de desastres e contingência de negócio, que possa ser testado 
regularmente, objetivando a disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção, bem 
como desenvolver e colocar em prática, procedimentos de respostas a incidentes relacionados com 
os serviços;  
 
1.3.6. A solução deverá dispor de medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando 
ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às 
informações;  
 
1.3.7. A CONTRATADA compromete-se a preservar os dados do CRF/MG contra acessos indevidos e 
abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados sem o 
consentimento explícito do CRF/MG, devendo informar, imediatamente e formalmente, qualquer 
tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso aos dados.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
2.1. O valor anual da contratação é de R$ xxxxxx (por extenso) com o desconto de x,xx% (por 
extenso), perfazendo o valor total de R$ xxxxxxx (por extenso).  
 
2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
 
2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
3.1. Os recursos necessários à contratação correrão a conta 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxilio 
Refeição e Alimentação para o exercício de 2022 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

4.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

4.2  As obrigações decorrentes deste PREGÃO consolidam-se ao contrato, cuja minuta consta como 

Anexo III deste Edital.  

4.3 O Contrato administrativo será assinado pelas partes de forma eletrônica, conforme medida 

provisória 2.200/2001 e Lei 14.063/20, devendo o CRF/MG encaminhar link para assinatura 

diretamente no endereço de e-mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação. O 

responsável legal terá o prazo de até 05(cinco) dias úteis para assinatura do Contrato. Caso não 

receba o link no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Contratada deverá solicitar ao CRF/MG o 

encaminhamento do mesmo através do email: contratos@crfmg.org.br ou contato pelo tel.: 

(31)3218-1032. 

4.4 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal/diretor, sócio e/ou procurador da 

Contratada, conforme documentos apresentados na fase de habilitação mediante apresentação do 

contrato social ou procuração quando nomeado um procurador, bem como cédula de identidade 

do representante.  

4.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo representante da Contratada, durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo Contratante.  

4.6 Na assinatura do contrato ou aceite da nota de empenho será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pela Contratada durante 

a vigência do contrato. 

4.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho, o Contratante, sem 

prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 

a negociação, assinar o contrato ou instrumento equivalente. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
 
5.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade da 
contratação.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
6.1. Não haverá a exigência de garantia de execução do objeto. No caso da “não” execução do 
objeto será aplicada as sanções administrativas determinadas neste Termo de Referência.  
 
6.2. Não há no objeto motivação para garantia contratual, especialmente porque não existirem 
encargos trabalhistas a serem cobertos pelo CRF/MG no caso de um descumprimento contratual. 
Não é o caso, também, de pagamento antecipado para a prestação do serviço.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
7.1 Os cartões deverão ser entregues na sede do CRF/MG no endereço Rodrigues Caldas, 493 – 
Bairro Santo Agostinho – CEP 30.120-190, em Belo Horizonte – MG. 
 
7.2 Os cartões eletrônicos de alimentação e refeição deverão ser entregues personalizados com 
nome do beneficiário, razão social do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) e 
numeração de identificação sequencial, conforme disposto na legislação aplicável, dentro de 
envelope lacrado, individualizado, com manual básico de utilização.  
 
7.3 O sistema de controle de saldo pode ocorrer por senha numérica pessoal e intransferível. No 
ato da aquisição dos gêneros alimentícios, as validações das transações podem ocorrer à digitação 
de senha ou outro meio mais moderno, nos equipamentos respectivos, pelo beneficiário, nos 
estabelecimentos credenciados.  
 
7.4 Disponibilizar a opção de distribuição dos créditos mensais, podendo ser alterados, por 
solicitação do CRF/MG, sempre que necessário, de acordo com a conveniência e oportunidade 
estabelecida pelo empregado.  
 
7.5 Possibilitar a utilização do cartão alimentação e refeição, pelos empregados do CRF/MG, 
respectivamente, na aquisição de refeições prontas e na aquisição de gêneros alimentícios “in 
natura”, em ampla e abrangente rede de estabelecimentos afiliados (hipermercados, 
supermercados, mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc.), e devem 
contemplar em especial as áreas limítrofes em que se situam a Sede e as Seções do CRF/MG, 
apresentando a relação dos estabelecimentos credenciados conforme estipulado no Edital e anexo.  
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7.5.1 A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas, que possuem 
o maior número de filiais espalhadas pelas regiões administrativas, tendo tal exigência o objetivo 
de garantir que todos os empregados do CRF/MG possam utilizar seus cartões alimentação e 
refeição, nas cidades que residem e/ou trabalham.  
 
7.5.2 A relação dos estabelecimentos das cidades constante no item 4.5 deverá ser apresentada 
em até 10 (dez) dias úteis antes da assinatura do contrato (Acórdão TCU nº 1194/2011-Plenário), 
através de catálogo ou meio equivalente contendo no mínimo nome fantasia, razão social, 
endereço, CNPJ, telefones dos estabelecimentos dentre hipermercados, supermercados, 
mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc; devendo ser encaminhado ao 
Setor de Contratos para o email: cintia.amaral@crfmg.org.br. 
 
7.6 A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela contratante relação atualizada dos 
estabelecimentos credenciados com nome, endereço e telefone.  
 
7.7 A contratante não responderá solidária ou subsidiariamente pelos reembolsos devidos pela 
contratada aos estabelecimentos credenciados, decorrentes da execução do presente objeto.  
 
7.8 A comprovação dos credenciamentos se dará através do catálogo de credenciados, contendo no 
mínimo as exigências e quantidades e descritivo do Termo de Referência, declarando sob as penas 
da lei que as informações constantes do catálogo são verdadeiras. Este catálogo deverá 
acompanhar a proposta comercial escrita. 
 
7.9 A contratante poderá realizar diligências junto aos estabelecimentos credenciados informados, 
com fins de verificação da real aceitação do cartão da licitante.  
 
7.10 Entrega dos cartões aos empregados: até o décimo dia do mês que antecede o benefício, 
pago todo último dia útil do mês.  
 
7.11 Das recargas mensais: o pedido de carga é realizado até 3 (três) dias úteis antes da data da 
disponibilização do benefício.  
 
7.12 Situações excepcionais: Pedido de recarga referente à gratificação natalina no cartão vale- 
alimentação até o dia 20 de dezembro e recarga mensal até 03 (três) dias úteis antes da data da 
disponibilização do benefício para janeiro. 
 
7.13 Prazos de pagamento: prazo mínimo de 10 dias após a disponibilização do benefício aos 
empregados.  
 
7.14 Enviar à Contratante, bimestralmente ou sempre que solicitado, em formato digital ou físico, 
o cadastro completo e atualizado dos estabelecimentos integrantes da rede credenciada e pontos 
de recarga, comunicando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventuais alterações; A 
disponibilização digital deverá ser em pelo menos um desses meios: site; blogs; aplicativos 
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gratuitos; arquivos .pdf; outras tecnologias similares que não impliquem em ônus ou dificulte o 
CRF/MG ou empregados a terem acesso.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
 
8.1  O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada de 

boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail financeiro@crfmg.org.br, e do atesto 

comprovando a efetiva entrega dos equipamentos e execução dos serviços, conforme 

especificações do Edital e Anexo I. 

8.2  Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 

mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a referida Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 

para CRF/MG.  

8.3  Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, transporte, 

bem como todos os demais encargos incidentes. 

8.4  Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos 

exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

8.5  O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita 

Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizada. O CRF/MG não responde por 

qualquer encargo resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

8.5.1 Os documentos relacionados acima para comprovação poderão ser substituídos, total ou 
parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.  
 
8.6  A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

8.7  A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da Contratada, da 

manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente Edital.  

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE  
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9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas;  
 
9.2. Os preços dos serviços, desde que observado o intervalo mínimo de 12 (doze) meses contados 
da data limite para apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data 
de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a 
variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida no período, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, 
adotando-se a seguinte fórmula:  
 
Pr = P + (P x V)  
Onde:  
Pr = preço reajustado, ou preço novo;  
P = preço atual (antes do reajuste);  
V = variação percentual de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço 
decorrente do reajuste.  
 
9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer;  
 
9.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor;  
 
9.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA  
 
11.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura digital do 
representante legal do CRF/MG, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado 
a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, 
nos termos do inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
11.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, 
economicidade e oportunidade da contratação.  
 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
  
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017;  
 
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
13.1. O Termo de Contrato gerado a partir deste TERMO DE REFERÊNCIA poderá ser rescindido:  
 
13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;  
 
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 
13.4. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos 
seguintes aspectos, conforme o caso:  
 
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
 
 
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
 
13.4.3. Indenizações e multas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
14.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus 
anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  
 
14.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;  
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14.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto do contrato, de acordo com 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  
 
14.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias, vicios ou defeitos;  
 
14.1.4 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo mínimo, de 5 (cinco) dias que antecedem a data da 
conclusão do serviço, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação;  
 
14.1.5 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do 
objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contratação tenha que ser 
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CRF/MG, desde que de 
responsabilidade da contratada;  
 
14.1.6 Comunicar ao CRF/MG a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução da 
contratação, bem como providenciar a imediata correção das deficiências apontadas;  
 
14.1.7 Manter atualizado endereço, inclusive eletrônico, e telefones cadastrados junto à 
CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual alteração;  
 
14.1.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação;  
 
14.1.9 Dispor de uma Central Telefônica 0800 (ligações fixo e celular) visando não gerar nenhum 
tipo de custo com ligações, tanto para usuários, quanto administração; 
 
14.1.10 Possuir um sistema “Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Benefício via WEB” que 
deverá permitir ao Gestor do Contrato da Contratante, a autogestão dos benefícios, dispondo de 
todas as funcionalidades necessárias para acompanhamento e execução dos serviços. 
 
14.1.11 Possuir e disponibilizar as funcionalidades de Aplicativo Mobile – SMARTHONE – no mínimo 
para Andróide e IOS (todas as versões) ou através de página na internet, aos usuários do cartão, 
para que possam: Gerenciar senhas, bloqueios, consultar saldos e extratos, consultar as redes 
credenciadas, etc.  
 
14.1.12 Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
14.1.13 Sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem o cumprimento da 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação;  
 
14.1.14 Responsabilizar-se por quaisquer danos e/ou prejuízos causados aos locais, mobiliários 
e/ou equipamentos onde ocorrerão os serviços ou a terceiros, devendo a mesma corrigir e 
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recompor as partes atingidas, para que fiquem em perfeito estado de funcionamento, como 
anteriormente encontrado, inclusive arcando com os custos de danos a terceiro.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
15.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.  
 
15.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus 
anexos.  
 
15.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom desempenho dos serviços dentro das 
normas do contrato;  
 
15.4 Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às instalações da Contratante, sempre 
que se fizer necessário, desde que estejam devidamente credenciados por agendamento prévio, 
portando crachá de identificação, e exclusivamente para execução dos serviços.  
 
15.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução recebida 
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo.  
 
15.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.  
 
15.7 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.  
 
15.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contratação, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
 
16.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
16.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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16.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5 Cometer fraude fiscal; 

16.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

16.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

16.2.2 Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

16.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

16.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

16.5 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

16.5.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo 

de Referência. 

16.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.7 As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 e 16.5.1 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

16.8.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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16.8.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.8.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

16.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 
17.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Lei n.º 
8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  
 
18.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto no artigo 61, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO                                                                                

19.1 Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 fica eleito o foro da Justiça Federal, 

Seção Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto aos litígios que possam decorrer 

da execução deste contrato;  

19.2 E por estarem às partes justas e acordes, firmam este instrumento que será assinado na forma 

eletrônica. 

 

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de 2022. 
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Farm. Júnia Célia de Medeiros 

Presidente CRF/MG 

 Farm. Sebastião José Ferreira 

Tesoureiro CRF/MG 

 

 

Empresa e assinatura do responsável legal 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: _________________________                 Nome: __________________ 

CPF: __________________________                              CPF: ___________________ 

RG: ___________________________                             RG: ____________________ 
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