
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

SUPER. GE. DE GEST.DE PESSOAS E PATRIM.

Ata nº 1 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5201014 000001/2022.

Às 09:30:05 horas, do dia 31 de Março de 2022, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos que serão utilizados na legitimação dos benefícios
auxílio refeição e cesta alimentação, conforme o edital.

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Outro 47.866.934/0001-74 - TICKET
SERVICOS SA

SimCLAUDIA GUEDES
NASCIMENTO

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

SimFLAVIA PEDROSA SALES

Lote:

Descrição:

Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e  fornecimento de cartões que serão utilizados como
documentos de legitimação dos benefícios auxílio refeição e alimentação, conforme o edital.

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO

000021539 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:
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Fornecedor:

47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA

Identificação do fornecedor: F000161

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 6.995.311,51

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO

Nº do item no processo: 1

000021539 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

120 dias
Taxa percentual ofertada (T) (conforme o edital, Anexo III, item 1.1):

0,00
Valor total de remuneração ofertado pelos serviços (VR) (conforme o edital, Anexo III, item
1.1):

0,00

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 6.995.311,5100 R$ 6.995.311,51

Fornecedor:

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

Identificação do fornecedor: F000147

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 6.995.311,51

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO

Nº do item no processo: 1

000021539 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Informações complementares do item

Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias contados conforme o edital):

60 dias
Taxa percentual ofertada (T) (conforme o edital, Anexo III, item 1.1):

0,00
Valor total de remuneração ofertado pelos serviços (VR) (conforme o edital, Anexo III, item
1.1):

R$ 6.995.311,51

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 6.995.311,5100 R$ 6.995.311,51
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Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

31/03/2022 10:02:04 M101377 - SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

31/03/2022 10:03:15 A proposta do fornecedor 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL
SERVICOS E COMERCIO S.A. foi aceita, pelo valor total de R$ 6.995.311,51.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

31/03/2022 10:45:39 O fornecedor SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. foi
habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Data / hora Evento

- Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de
interpor recurso.

Intenção de recurso

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

31/03/2022 11:00:57 Pregoeiro Um bom dia a todos. Declaro encerrada a sessão
pública.

Todos

31/03/2022 11:00:41 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

31/03/2022 10:58:02 Pregoeiro Srs. licitantes, a ata da sessão pública será publicada no
portal do BDMG na internet logo após o encerramento
da sessão. Têm dois minutos para apresentarem
quaisquer dúvidas que tiverem, após o que o chat será
bloqueado e a sessão pública encerrada.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

31/03/2022 10:56:44 Pregoeiro Sr. licitante SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E
COMERCIO S.A, adjudico-lhe o objeto licitado.
Conforme determina o edital, item 6.8.3, deverá
encaminhar, em até 02 (dois) dias úteis contados desta
convocação específica o instrumento de proposta
comercial, devidamente preenchido e assinado e
conforme o Anexo III do edital, item 2.4. Os dados de
destinatário para o encaminhamento são Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, Rua da
Bahia, 1.600, JU.DA - 7º andar, bairro Lourdes, Belo
Horizonte/MG, CEP 30160-907, aos cuidados de Sérgio
Vieira de Souza Júnior. Alternativamente, poderá ser
encaminhado instrumento digital com firma eletrônica,
desde que anexada a documentação que comprove os
poderes de representação do signatário e que a aferição
da autenticidade das firmas seja possível mediante
consulta ao portal específico da internet.

Todos

31/03/2022 10:56:14 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 31/03/2022, às 10:56. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

31/03/2022 10:46:12 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 31/03/2022,
às 10:46.

1

31/03/2022 10:46:06 Pregoeiro Srs. licitantes, passo à fase recursal. O prazo não para
manifestação do interesse de recurso, mas para a
efetiva interposição de recurso, conforme o edital, item 7
e respectivos subitens, contará a partir da publicação do
respectivo aviso, pelo sistema, aqui no chat.

Todos

31/03/2022 10:45:39 Portal de
compras

O fornecedor 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO
BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., cuja proposta
foi aceita, foi habilitado para esse lote.

1

31/03/2022 10:42:03 Pregoeiro Srs. licitantes, verificado o atendimento a todos os
requisitos habilitatórios do edital declaro a licitante
F000147 habilitada e vencedora da licitação. Aguardem
enquanto empreendo o registro pertinente no sistema.

Todos

31/03/2022 10:28:05 Fornecedor
F000161

estamos baixando os arquivos, obrigada1

31/03/2022 10:24:17 Pregoeiro Srs. Licitantes, o acesso alternativo à documentação de
habilitação já carregada pelo licitante F000147, ao
relatório CRC e às certidões junto ao CEIS e ao
CAFIMP foi disponibilizado ao licitante F000161, via e-
mail. Aguardem enquanto empreendo a análise
pertinente.

Todos

31/03/2022 10:12:45 Pregoeiro Srs. licitantes, aguardem enquanto obtenho e
disponibilizo ao licitante F000161 o acesso alternativo à
documentação de habilitação já carregada pelo licitante
F000147, ao relatório CRC e às certidões junto ao CEIS
e ao CAFIMP.

Todos

31/03/2022 10:09:32 Fornecedor
F000161

encaminhamos o e-mail conforme orientado Sr.
Pregoeiro

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

31/03/2022 10:06:09 Pregoeiro Srs. licitantes, passemos à fase de habilitação. O
sistema disponibilizará para acesso a documentação de
habilitação carregada, via upload, pelo licitante então
mais bem classificado. A documentação de habilitação
poderá ser acessada ainda mediante link que, em razão
do disposto na Lei Federal 13.709/18, art. 7º, inciso VI e
§3º, disponibilizarei apenas aos licitantes e mediante
solicitação específica, a qual deverá ser encaminhada
via e-mail ao endereço bdmg.pe@gmail.com,
informando o código de participação na licitação (ex.
F000100) e o CNPJ. Aguardarei cinco minutos para que
o interessado encaminhe a solicitação referente ao
acesso alternativo à documentação de habilitação.

Todos

31/03/2022 10:05:32 Pregoeiro Srs. licitantes, conforme já informado, realizado
automaticamente o sorteio o licitante F000147 foi
definido como mais bem classificado. Considero válida a
proposta, não presumível sua inexequibilidade, segundo
os critérios objetivos do edital.

Todos

31/03/2022 10:03:15 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 69.034.668/0001-56 -
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO
S.A. para esse lote foi aceita. O valor final da proposta
foi 6.995.311,51.

1

31/03/2022 10:02:04 Portal de
compras

Identificação de empate entre os fornecedores F000147
e F000161. Condição de empate mantida, após
aplicação do critério de desempate estabelecido no §2º
do art.3º da Lei nº 8.666/93. Realização de sorteio e o
vencedor é o fornecedor F000147.

1

31/03/2022 10:02:04 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

31/03/2022 09:51:58 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

31/03/2022 09:51:56 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

31/03/2022 09:51:51 Pregoeiro Srs. licitantes, passo então à fase de lances, apenas
para possibilitar a realização dos demais atos
sucessivos pertinentes ao certame. Permaneçam
inertes.

Todos

31/03/2022 09:50:42 Pregoeiro Conforme divulgado na página referente à licitação, no
portal do BDMG na internet, um arquivo contendo
instruções para a participação na sessão pública pode
ser acessado pelo endereço
http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09_-
_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_preg%C3%A

Todos

31/03/2022 09:49:37 Pregoeiro Na fase de habilitação, conforme estabelece o edital,
item 6.5.3.1, será dado ao licitante então mais bem
classificado o prazo de duas horas para que encaminhe
qualquer documentação que não tenha sido incluída no
sistema, quando do cadastramento da proposta
comercial original, segundo a necessidade.

Todos

31/03/2022 09:48:39 Pregoeiro Nos termos do edital, item 6.2.10.1, a regra de
desempate a que se refere o edital, item 6.3 e
respectivos subitens, não é aplicável no empate de
propostas que ofertem o valor mínimo aceitável.
Contudo, esta condição não é contemplada pelo sistema
de pregão, que acionará automaticamente a
funcionalidade de desempate relativa ao item 6.3 do
edital caso se configure o "empate ficto". Em sendo
assim, caso convocado pelo sistema, o licitante deve
permanecer inerte, sob pena de desclassificação.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

31/03/2022 09:46:05 Pregoeiro O sistema realizará automaticamente as regras de
desempate previstas no edital, 6.2.10.

Todos

31/03/2022 09:44:32 Pregoeiro Embora já tenham sido registradas propostas de valores
correspondentes ao mínimo aceitável a funcionalidade
relativa à fase de lances será acionada no sistema,
apenas para possibilitar a realização, via sistema, dos
demais atos próprios do processo licitatório. Devem
permanecer inertes, não realizando qualquer lance,
caso contrário será DESCLASSIFICADA a proposta de
valor global inferior ao mínimo aceitável, em razão do
que determina a legislação específica do PAT e
conforme prescrito no edital, 6.2.9.

Todos

31/03/2022 09:42:21 Pregoeiro Srs. licitantes, requeiro sua ATENÇÃO aos seguintes
avisos.

Todos

31/03/2022 09:42:07 Pregoeiro O licitante F000147 informou equivocadamente, no
campo relativo ao valor de remuneração o valor global.
Pelo que determina o edital, itens 4.1, 4.5.2, 3.6.9, e
Anexo III, item 2.5, supero o vício, considero não escrita
a informação equivocada e efetivamente ofertado o
valor de remuneração de R$0,00, e válida a proposta
em relação aos requisitos formais do edital. A outra
proposta foi considerada válida em relação aos
requisitos formais do edital.

Todos

31/03/2022 09:41:27 Pregoeiro Srs. licitantes, segue o resultado da análise das
propostas originalmente apresentadas.

Todos

31/03/2022 09:30:26 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

31/03/2022 09:30:18 Pregoeiro Srs. licitantes, bom dia. Passo à análise das propostas
comerciais já apresentadas. Para que tenhamos um
processo mais eficiente o chat será bloqueado até a
conclusão da referida análise. Aguardem,
permanecendo conectados.

Todos

31/03/2022 09:30:05 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Data/hora da
respostaAutorNº da

Solicitação Autor da resposta

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.

Esclarecimento 0001
FLAVIO

FIGUEIREDO
ASSIS

22/03/2022
18:53:04

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

21/03/2022
16:46:31

Esclarecimento 0002 RENATA FUNARI
DE BRITO

25/03/2022
14:51:08

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

23/03/2022
18:07:48

Impugnação 0003 Andresa Rocha
Crosara Domingos

28/03/2022
15:33:44

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

24/03/2022
12:34:15

Impugnação 0004
ANDRESA ROCHA

CROSARA
DOMINGOS

28/03/2022
15:34:19

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

24/03/2022
13:19:12
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Pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital:

Data/hora do
cadastro

Tipo de
Solicitação

Data/hora da
respostaAutorNº da

Solicitação Autor da resposta

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e as respostas do Pregoeiro estão disponíveis para
consulta no seguinte caminho do Portal de Compras: Pregão > Consulta a pregões > Dados do Pregão >
Esclarecimentos e Impugnações.

Esclarecimento 0005
FLAVIO

FIGUEIREDO
ASSIS

27/03/2022
18:06:27

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

24/03/2022
14:28:57

Impugnação 0006 Mario Luiz Gabriel
Gardin

28/03/2022
17:05:36

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

24/03/2022
14:31:06

Esclarecimento 0007 RENATA FUNARI
DE BRITO

27/03/2022
18:44:54

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

24/03/2022
16:23:19

Esclarecimento 0008

LAERCIO DE
MATTOS

LOURENCO
RODRIGUES DA

SILVA

25/03/2022
16:09:30

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

25/03/2022
11:34:44

Esclarecimento 0009 RENATA FUNARI
DE BRITO

29/03/2022
11:18:10

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

28/03/2022
16:27:47

Esclarecimento 0010 FLAVIA PEDROSA
SALES

29/03/2022
10:13:47

SERGIO VIEIRA DE
SOUZA JUNIOR

29/03/2022
10:10:14

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

31/03/2022 09:30:05 - M101377 - SERGIO VIEIRA DE SOUZA
JUNIOR

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON -  Pregoeiro Suplente

SERGIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR - Pregoeiro Titular

Equipe de apoio

Frederico Guimarães Pestana;
Edson Alexsandro Alves Pereira;
Márcio Rezende Magalhães;
Luiz Roberto de Oliveira Pereira;
Virginia Silame Maranhão Lima.
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