ESTUDOS PRELIMINARES

1. DIRETRIZES GERAIS
1.1.

Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de

acordo com a sua natureza:


Constituição Federal de 1988;



Lei nº 8.666/1993;



Lei nº 10.520/2002;



Lei Complementar n° 123/2006;



Lei Complementar n° 147/2014;



Decreto nº 8.538/2015;



Decreto nº 10.024/2019;



Decreto nº 3.555/2000;



Instrução Normativa nº 05/2014 - MPOG;



Instrução Normativa nº 73/2020 - Ministério da Economia;



Instrução Normativa no 05/2017- MPOG;



Lei nº 6.321/1976;



Decreto nº 5/1991;



ACT 2020 - CAU/RJ;



Portaria ME Nº 213/2019 - Gabinete do Ministro de Estado do
Trabalho;



1.2.

CLT;

Análise das contratações anteriores e/ou série histórica, visando

identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da

Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a
finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores Termos de
Referências ou Projetos Básicos:
1.2.1.

Diferenças

operacionais

significativas

na

prestação de serviço entre as duas empresas já admitidas
pelo CAU/RJ:
 Primeira contratação: Aceita em todo o território do estado,
com alcance amplo e satisfatório, especialmente para uso dos
funcionários que atuam externamente, durante toda a
vigência do contrato;
 Última

contratação:

Dificuldade

em

encontrar

estabelecimentos que a aceitasse, dentro e fora da região
metropolitana do Rio de Janeiro, além de diminuição da rede
por ela credenciada, ao longo de toda a vigência do contrato.

1.2.2.

Escassez em encontrar locais que aceitavam o

cartão de refeição (última contratação), especialmente fora
da região metropolitana:
Ocorrência rotineira no dia-a-dia de trabalho externo, fazendose inapta a utilização de tal benefício pelos fiscais nas ações
externas, sendo escassos os estabelecimentos que aceitavam
a referida bandeira (quanto mais afastado do Centro do Rio de
Janeiro, mais difícil), em detrimento a outras diversas
bandeiras, aceitas em praticamente todos os estabelecimentos.
Por esta razão, tais funcionários tendiam a arcar com suas
refeições custeando por recursos à parte, sendo cerceados de
usufruir do benefício do vale refeição que recebem pelo
desempenho de suas funções na autarquia.

Considerando a atuação do CAU/RJ contemplar os 92
municípios do estado do Rio de Janeiro, é necessário que o
auxílio

refeição/alimentação

acompanhe

tal

abrangência

territorial e possua abrangência ampla de estabelecimentos
conveniados, possibilitando liberdade de escolha de valores e
opções de refeição pelos funcionários do CAU/RJ.

1.2.3.

Cessação de aceite em estabelecimentos (pela

última contratação):
Diversos estabelecimentos que eram conveniados com a dada
empresa deixaram de abrange-lo, em vários municípios do
estado fluminense. Quando questionados pelos funcionários do
CAU/RJ, inúmeras razões foram informadas, tais como:
 Cobrança de taxa mais alta que alguns outros;
 Demora no repasse de valores;
 Necessidade de máquina específica.

1.2.4.

Vale Alimentação aceito apenas em mercados

físicos:
Durante a pandemia, em que o isolamento social se apresentou
como questão de saúde pública, diferentemente de diversas
outras bandeiras que possibilitavam compra online em
supermercados, o cartão alimentação da atual contratada era
aceito apenas em pagamento presencial;

1.2.5.

Vale Refeição não aceito para pagamento on-line,

via aplicativo:

Durante a pandemia, em que o isolamento social apresentouse como questão de saúde pública, alguns restaurantes
restringiram suas vendas ao pagamento on-line, visando
diminuir o contato entre entregador e cliente, a nossa última
contratada apresentou-se não contemplada por este recurso,
tendo em vista que para tal pagamento fazia-se necessário
preenchimento de dados que o seu cartão não dispunha.
1.2.6. A forma de contratação foi por pregão presencial,
devendo ser revisto e realizado por meio da adoção do pregão
no

formato

eletrônico

visando

oportunizar

maior

competitividade; promover maior transparência; reduzir os
custos do processo e ampliar a segurança na condução do
processo licitatório.
1.2.7. A cláusula das sanções administrativas não escalonou a
gravidade das ocorrências para aplicação das multas.

1.3.

O processo para contratação de empresa de fornecimento de vale

refeição e/ou alimentação (escolha a critério da escolha do
funcionário) não se caracteriza como sigiloso, por não se enquadrar
em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 23 da lei n° 12.527, de
18 de novembro de 2011.

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS
2.1.

Identificação da necessidade da contratação:

Atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre os
funcionários e esta Autarquia, desde 2016 está garantido o fornecimento de
auxílio refeição e/ou alimentação a todos os servidores.
A contratação visa atender, também, a iminência do vencimento do
contrato com a empresa prestadora do referido serviço, previsto para

08/03/2021, devendo ser resguardada a continuidade do benefício aos
funcionários do CAU/RJ, conforme disposição do parágrafo anterior.
De acordo com a definição integrante da legislação que regulamenta o
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, instituído pela Lei 6.321/76 e
regulamentado pelo Decreto 05/1991, o vale alimentação deverá: possibilitar
utilização

do

benefício

estabelecimentos

na

credenciados

aquisição
como

de

gêneros

hipermercados,

alimentícios

em

supermercados,

mercados, armazéns, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias e
similares; e o vale refeição deverá: possibilitar a aquisição de refeições e lanches
prontos em estabelecimentos credenciados como restaurantes, lanchonetes,
padarias e similares.
Tal benefício é percebido como um fator motivacional que proporciona
saúde e integridade, garantindo maior capacidade produtiva e que, além de tudo,
trata-se de um benefício de serviço continuado.
A contratação visa proporcionar melhores condições nutricionais e de
qualidade de vida aos empregados do CAU/RJ, contribuindo para o bem-estar e
saúde dos colaboradores, o que, por consequência, favorece o aumento de sua
produtividade.
A disponibilização do benefício, principalmente o refeição, contribui de
forma definitiva para que os funcionários do CAU/RJ realizem refeições nos mais
variados estabelecimentos próximos aos seus locais de trabalho, com facilidade,
comodidade e conveniência, uma vez que o Conselho não dispõe de estrutura
física para instalação e manutenção de refeitório que comporte todos os seus
colaboradores de forma segura e com todas as condições de conforto, tendo que
se considerar que diversos funcionários realizam deslocamentos por todo o
estado do Rio de Janeiro, inviabilizando prever onde estarão para realizarem
suas refeições no horário estipulado para almoço.
Neste contexto, deve-se levar em conta que a atuação do CAU/RJ, com
base na Lei Federal nº 12.378/2010, compreende atuação em toda a jurisdição
do estado, tendo os seus funcionários, especialmente os agentes de

fiscalização, como estabelece o §1º do art. 24, não obstante os funcionários do
atendimento itinerante, que exercer as suas atividades rotineiras deslocando-se
externamente, sem possuir local fixo para almoçar, inviabilizando a utilização de
“marmita”, por não disporem de meios para conservar e aquecer o alimento.
Desta forma, é importante destacar que estes funcionários ficam
restringidos, em seu dia-a-dia de trabalho externo, ao uso exclusivo do auxílio
na forma refeição, não sendo operacional, no desempenho de suas atividades
finalística, esta autarquia prever fornecimento, exclusivo, de auxílio voltado para
a modalidade “alimentação”, seja in natura ou mediante crédito em cartão
específico.
A título de exemplificação, o planejamento para o ano de 2020 previa a
realização mínima de mil ações de fiscalização in loco, além de vinte e uma
viagens de fiscalização ao interior do estado. Sendo assim, esses funcionários
ficam integralmente dependentes do benefício do crédito de refeição, precisando
estar devidamente amparados pelos recursos de tal benefício, legalmente
investidos a eles pelo CAU/RJ, de forma a não ensejar uso de seus recursos
pessoais para o desempenho das suas atividades funcionais.
Em suma, o benefício, deste tipo de auxílio, a ser fornecido pelo CAU/RJ,
necessita

contemplar

todos

os

funcionários

de

forma

isonômica,

independentemente de sua atividade funcional, contemplando atendimento em
todo o estado do Rio de Janeiro, de forma ampla, eficaz e satisfatória.
Ao contratar uma empresa com vasta gama de abrangência de
estabelecimentos no estado, a Instituição promove melhores condições de
trabalho aos seus funcionários, especialmente aos de atuação externa, que, por
sua vez, poderão dedicar mais foco e atenção a suas atividades funcionais,
resultando em ganhos de produtividade e qualidade, quando comparado a uma
situação em que precisem dividir seu tempo e atenção em localizar
estabelecimentos aptos ao aceite de seu auxílio refeição e/ou tenham que
desprender de recursos pessoais, o que pode contribuir na desmotivação dos
trabalhadores.

Quando se concentra o pagamento do benefício em um cartão específico,
garante-se a sua utilização ao uso exclusivo para o fim que lhe cabe, sem
possibilidade de desvio de finalidade. Ademais, em caso de perda ou roubo do
mesmo, preserva-se o seu crédito, diferentemente do que ocorreria caso o
infortúnio ocorresse com a quantia em espécie.
Há de ressaltar que o fornecimento do benefício de forma in natura, como
cesta básica, por exemplo, ocasiona desconforto e transtorno aos empregados
para o transporte do benefício entre o local de trabalho e suas residências,
A disponibilização de cartão alimentação possibilita que os empregados
do CAU/RJ realizem suas compras de gêneros alimentícios em supermercados,
açougues, mercearias e demais estabelecimentos comerciais, nas proximidades
de suas residências, de forma cômoda, segura e eficaz.
A alternativa de fornecimento de benefício mediante crédito em cartão
específico, em detrimento ao fornecimento na forma in natura, poderá acarretar
em itens fornecidos que não atendam às necessidades familiares dos
colaboradores, especialmente se considerarmos a importância das práticas de
alimentação saudável, as inúmeras dietas restritivas, conforme orientação
nutricional, e os vários tipos de intolerância alimentar presentes na sociedade.
2.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão:
De acordo com o planejamento estratégico para o exercício de 2021 do
CAU/RJ, no Plano de Ação 2021 – Operação e manutenção das atividades
rotineiras, existe a previsão orçamentária para a contratação de tal serviço.
Insta salientar que esta previsão é recorrente no orçamento do CAU/RJ
desde o ano de 2013.
Ademais, o fornecimento do benefício em tela, nas modalidades
adotadas, atende às previsões contidas no Acordo Coletivo de Trabalho
vigente.
2.3. Requisitos da contratação:
a) Requisitos necessários ao atendimento da necessidade

De acordo com a definição integrante da legislação que
regulamenta o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, o cartão
alimentação deverá possibilitar a utilização do benefício na aquisição de
gêneros

alimentícios

em

estabelecimentos

credenciados

como

hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, mercearias,
açougues, hortifrútis, peixarias, comércio de laticínios e/ou frios, padarias
e similares. O cartão refeição deverá possibilitar a aquisição de refeições
e lanches prontos em estabelecimentos credenciados como restaurantes,
lanchonetes, padarias e similares.
A

empresa

contratada

deverá

prestar

os

serviços

de

administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio vale alimentação
e/ou vale-refeição, por meio de cartões eletrônicos, com chip de
segurança, e recargas mensais de acordo com os valores prédeterminados pelo CAU/RJ.
A empresa contratada deverá comprovar, sempre que solicitado
pelo CAU/RJ, que possui estabelecimentos credenciados para aceitação
dos cartões alimentação e refeição, seguindo as normas do PAT, nas
quantidades mínimas exigidas. As listagens devem ser apresentadas
contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone dos estabelecimentos
credenciados.
Os cartões alimentação e refeição deverão conter chip,
personalizados com o nome do usuário do CAU/RJ, com senha pessoal
e intransferível, para utilização dos cartões nos estabelecimentos,
consulta de saldos e extratos.
Os cartões devem ser confeccionados utilizando tecnologia e
qualidade técnica para evitar fraudes e falsificações.
Os cartões de refeição e alimentação deverão conter tecnologia
que permita a sua utilização para pagamentos on-line das compras.
Os créditos a serem disponibilizados no cartão deverão ser
cumulativos e disponíveis aos usuários, independente da frequência de

uso do cartão, sem prazo para expiração, mesmo após o término da
vigência do contrato;
Deverá ser disponibilizada, no aplicativo ou no site da empresa,
relação completa e atualizada dos estabelecimentos credenciados, para
todos os empregados beneficiados;
A contratada deverá disponibilizar canal de comunicação com o
usuário para recebimento de sugestões de credenciamento de
estabelecimentos comerciais;
A contratada deverá credenciar os estabelecimentos sugeridos
pelos usuários do CAU/RJ, por meio direto ou através do RH, ressalvando
apenas a situação em que não houver interesse do estabelecimento
comercial. Em ambos os casos, a contratante deverá ser informada do
resultado da solicitação para dar ciência da demanda aos seus
beneficiados;
A contratada deverá atestar que dispõe de central de atendimento
ao cliente atuando 24h, nos sete dias da semana, para atendimento de
demanda de comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, bloqueio e
desbloqueio, solicitação de segunda via de cartão e senha;
O contratante poderá exigir cópias dos convênios celebrados com
os referidos estabelecimentos contemplados;
O contratante poderá realizar pesquisa de campo, visando ratificar
o credenciamento dos estabelecimentos comerciais informados, podendo
a contratada sofrer sanções administrativas, conforme Edital.
A contratada deverá manter, nos estabelecimentos credenciados,
indicação de adesão por meio de placas, selos ou adesivos;
A contratada deverá realizar a reposição dos cartões defeituosos,
extraviados, furtados ou roubados, bem como, se necessário, bloquear o
saldo existente, imediatamente após a devida comunicação do fato
ocorrido, creditando-o, a favor do empregado, no prazo máximo de 5

(cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação;
A contratada é responsável pela reposição dos créditos utilizados
indevidamente, mediante ocorrência de clonagem do cartão eletrônico;
A contratada deverá garantir a utilização dos cartões nos
estabelecimentos credenciados, na abrangência dos 92 municípios do
estado do Rio de Janeiro, conforme requisitos de quantidade mínima de
estabelecimentos contemplados em cada município, conforme tabela 1,
abaixo;
Os pedidos mensais, de recarga e/ou crédito nos cartões, deverão
ser efetuados pelo contratante, por meio de solicitação online, com
antecedência de 5 (cinco) dias corridos da data de entrega pretendida;
Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica
emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, demonstrando
a execução satisfatória de serviços similares ao objeto da presente
licitação;
A Licitante deverá apresentar, pelo menos, a quantidade igual ou
superior ao mínimo de estabelecimentos em cada modalidade e região,
conforme Tabela 1, abaixo. Na hipótese de não alcançar o mínimo
requisitado em cada modalidade e região, a licitante deverá assinar um
termo

se

comprometendo

em

cadastrar

a

quantidade

de

estabelecimentos, de modo a atingir o mínimo, dentro do prazo de 2 (dois)
meses, sob o risco de rescisão contratual.
A Licitante deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) de estabelecimentos credenciados nas praças de alimentação dos
shoppings centers da região metropolitana do Rio de Janeiro. Entende-se
que a exigência de manter no mínimo 50% de estabelecimentos
credenciados e ativos em pelo menos uma praça de alimentação dos
Shopping Centers da Região Metropolitana do Rio de Janeiro está
relacionada com a tendência das pessoas realizarem ali suas refeições
em função da praticidade, facilidade de estacionamento, limpeza,

segurança e a agilidade. Diga-se ainda, que, esses centros concentram
muitas opções de alimentação para diversos gostos.
Essa exigência justifica-se no fato de vários funcionários atuarem
percorrendo os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, detendo
intervalo de almoço de apenas 1 hora, necessitando de facilidade para se
alimentar nos diversos bairros e municípios do Estado, sem desperdício
de tempo e deslocamento.

Tabela 1 – Quantidade mínima de estabelecimentos por município e
modalidade.
QUANTIDADE MÍNIMA DE
MUNICIPIO

ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS

92 UNIDADES

ALIMENTAÇÃO

REFEIÇÃO

ANGRA DOS REIS

80

150

APERIBÉ

3

5

ARARUAMA

40

60

AREAL

7

10

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

30

100

ARRAIAL DO CABO

15

25

BARRA DO PIRAÍ

30

50

BARRA MANSA

100

150

BELFORD ROXO

150

250

BOM JARDIM

15

20

BOM JESUS DO ITABAPOANA

20

30

CABO FRIO

100

200

CACHOEIRAS DE MACACU

7

10

CAMBUCI

2

3

CAMPOS DOS GOYTACAZES

150

280

CANTAGALO

10

15

CARAPEBUS

10

15

CARDOSO MOREIRA

1

3

CARMO

10

18

CASIMIRO DE ABREU

17

25

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

1

1

CONCEIÇÃO DE MACABU

10

17

CORDEIRO

14

18

DUAS BARRAS

1

3

400

600

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

2

5

GUAPIMIRIM

10

20

IGUABA GRANDE

3

10

ITABORAÍ

70

100

ITAGUAÍ

50

90

ITALVA

3

7

ITAOCARA

7

20

ITAPERUNA

30

70

ITATIAIA

20

40

JAPERI

7

18

LAJE DO MURIAÉ

1

2

100

300

MACUCO

7

10

MAGÉ

30

50

MANGARATIBA

15

30

MARICÁ

50

70

MENDES

5

8

MESQUITA

350

600

MIGUEL PEREIRA

15

27

MIRACEMA

10

15

NATIVIDADE

8

10

NILÓPOLIS

300

400

NITERÓI

300

650

NOVA FRIBURGO

80

170

NOVA IGUAÇU

300

490

PARACAMBI

28

35

PARAÍBA DO SUL

10

20

PARATY

35

100

PATY DO ALFERES

7

17

PETRÓPOLIS

140

200

PINHEIRAL

20

30

DUQUE DE CAXIAS

MACAÉ

PIRAÍ

18

30

PORCIÚNCULA

5

8

PORTO REAL

25

40

QUATIS

1

1

QUEIMADOS

100

130

QUISSAMÃ

15

20

RESENDE

95

140

RIO BONITO

20

30

RIO CLARO

3

5

RIO DAS FLORES

2

3

RIO DAS OSTRAS

100

200

RIO DE JANEIRO

800

2100

SANTA MARIA MADALENA

4

6

SANTO ÂNTONIO DE PÁDUA

28

30

SÃO FIDÉLIS

20

25

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

7

10

180

390

SÃO JOÃO DA BARRA

1

1

SÃO JOÃO DE MERITI

500

590

SÃO JOSÉ DE UBÁ

1

1

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

5

10

SÃO PEDRO DA ALDEIA

55

70

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

1

3

SAPUCAIA

7

10

SAQUAREMA

27

50

SEROPÉDICA

20

27

SILVA JARDIM

7

10

SUMIDOURO

1

4

TANGUÁ

18

23

TERESÓPOLIS

100

220

TRAJANO DE MORAES

1

2

TRÊS RIOS

40

90

VALENÇA

30

50

VARRE-SAI

1

4

VASSOURAS

20

30

VOLTA REDONDA

250

380

SÃO GONÇALO

OBS.: Tabela com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro por onde a Fiscalização
do CAU/RJ tem por meta atender, conforme Planejamento Estratégico 2021 do CAU/RJ.
Quantidade média de estabelecimentos baseada em pesquisa nos sites das empresas
especializadas para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de cartões alimentação e refeição.

b) Natureza do serviço
A prestação do serviço se enquadra como continuado uma vez:


O CAU/RJ realiza fiscalização em todo o estado do Rio de
Janeiro, sendo imprescindível que o servidor tenha opções
para a utilização de seu benefício durante sua hora de
almoço,



Dentro do Acordo Coletivo de Trabalho, em uma de suas
cláusulas, há a obrigatoriedade em fornecer o benefício,
sendo a sua suspensão caracteriza o não cumprimento dos
normativos internos, prazos e/ou exigências legais.

c) Critérios e práticas de sustentabilidade
A utilização do cartão magnético com chip em detrimento do
vale em papel que seria emitido mensalmente e a utilização do e-mail
com o intuito de diminuir a utilização de papel com ofício e
correspondências para a comunicação;

d) Duração inicial do contrato de prestação de serviços
O contrato possui natureza continuada e terá duração de 12
meses, podendo ser renovado até o limite legal previsto no art. 57, inc.
II da Lei 8.666/93.

e) Transição Contratual

Quanto à transição contratual, foi identificada a necessidade de
a contratada assegurar a validade dos créditos remanescentes de vale
alimentação e/ou vale refeição por período mínimo de 120 (cento e
vinte) dias após o término do contrato, para que o beneficiário
(funcionário ou estagiário) possa utilizá-los.

f) Identificação das soluções de mercado que atendem aos
requisitos especificados
Os serviços relacionados a este ETP são comuns e, portanto,
todas as empresas do ramo de fornecimento de vales refeição e/ou
alimentação, em cartão com chip, os fazem de qualquer unidade da
federação.

2.4. Estimativas das quantidades:
a) Método para a estimativa das quantidades a serem contratadas
O valor diário do auxílio alimentação e/ou refeição é,
atualmente, de R$ 40,89 (com base no Acordo Coletivo de Trabalho –
ACT – de 2020 REAJUSTADO PARA 2021), totalizando o valor
estimado de R$ 47.677,74 mensais e R$ 572.132,88 anuais, não
considerada a taxa de administração. Para o cálculo, foi considerado
o número variável de 22 dias úteis no mês e a quantidade, também
variável, de 53 servidores.

Tabela 2 – Estimativa de quantidades
Descrição

Servidores

Dias/mês

Cartão eletrônico,

53

22

com chip, refeição

Valor

Valor

Valor anual

diário

mensal

(11 meses)

R$

R$

R$

40,89

47.677,74

524.455,14

R$

R$

R$

40,89

56.673,54

56.673,54

e/ou alimentação
Fornecimento de
Vale alimentação

53+10

de Natal para

(terceirizado

servidores e

s)=63

22

terceirizados

TOTAL ANUAL

R$
581.128,68

O quantitativo de funcionários constantes na tabela acima é
meramente estimativo, considerando o número atual de servidores
existentes no CAU/RJ e o número de vagas abertas, em dezembro de
2020, não significando a exatidão de solicitação de emissão inicial de 53
cartões eletrônicos;
O quantitativo de beneficiários e o valor dos créditos poderão variar
ao longo da vigência do Contrato a ser firmado, em função das
necessidades do CAU/RJ.
Os custos de emissão, fornecimento e entrega dos cartões,
inclusive segundas vias, ou quaisquer outras despesas, não deverão
gerar ônus de qualquer espécie ao CAU/RJ ou aos beneficiários.
O CAU/RJ poderá solicitar estorno de créditos nos cartões
eletrônicos fornecidos aos seus funcionários, se necessário.
b) Necessidade de materiais específicos
Não se aplica, tendo em vista que a previsibilidade acerca da
operacionalização do objeto demonstra-se possível, não demandando de
materiais específicos.

c) Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe
dão suporte
Os cálculos estão descritos no item a e os documentos utilizados para
consulta dos valores supracitados estão no Anexo I deste documento.
d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais
específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da
contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa
questão
Não se aplica.
2.5. Justificativa da escolha do tipo e solução a contratar
A disponibilidade de cartão na modalidade refeição contribui de
forma definitiva para que os empregados do CAU/RJ realizem refeições
nos mais variados estabelecimentos próximos aos seus locais de trabalho
e/ou atuação eventual, com facilidade, comodidade e conveniência,
especialmente dos funcionários que trabalham externamente, não tendo
local fixo para almoçar.
Estruturalmente,

o

CAU/RJ

não

possui,

sem

que

haja

comprometimento de outras atividades - especialmente durante um
momento de pandemia que requer distanciamento social -, local
específico para refeição que comporte seus funcionários em horários de
grande concentração de pessoas, como ocorre no horário de almoço;
sendo importante, por assim, flexibilizar as possibilidades de usufruto
deste horário em locais diversos, o que vem a ser atendido pelo cartão
com chip na modalidade refeição.
A disponibilidade de cartão na modalidade alimentação almeja
facilitar e flexibilizar a compra de suprimentos alimentícios em
supermercados, açougues, hortifrútis e afins, próximos à residência dos
funcionários do CAU/RJ, possibilitando a estes uma preparação
nutricional personalizada, dentro de suas necessidades e expectativas,

além da garantia de maior comodidade e segurança na aquisição e
preparo de suas refeições, especialmente nos casos que há necessidade
de acompanhamento nutricional cuidadoso, com incidência de dieta
restritiva e intolerância alimentar.
Os benefícios do fornecimento de cartão alimentação, em
detrimento ao fornecimento de alimento in natura, como cesta básica,
além de restringir a dieta do funcionário, especialmente no que tange às
necessidades especiais dispostas no final do parágrafo anterior, impõe,
ao funcionário, transtorno no transporte deste benefício até a sua
residência, no que concerne ao seu peso, dimensões e vulnerabilidade do
benefício ou locais de prestação de serviços.
A empresa vencedora será aquela que apresentar os menores
valores de taxas, resguardando a quantidade mínima necessária disposta
na Tabela 1 deste ETP, para o fornecimento do objeto ao longo da
vigência de 12 (doze) meses do contrato, em todo o território do Estado
do Rio de Janeiro, nos 92 municípios, não limitando à sua base territorial.
A proposta deverá contemplar o atendimento total do objeto,
conforme Tabelas 1 e 2, não sendo possível parcelamento, seja por
descrição dos itens ou por locais de utilização.

a) Análise de contratações similares feitas por outros órgãos ou
entidades
Os

serviços

a

serem

contratados

de

administração,

gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio vale-alimentação/valerefeição com chip revelaram, durante a pesquisa preliminar de mercado,
ser uma prática recorrente de mercado e, portanto, trata-se de um serviço
comum a grande parte das prestadoras. Nota-se que o grande diferencial
entre uma e outra, é a questão da distribuição da rede credenciada.

b) Em situações específicas ou nos casos de complexidade técnica
do objeto, poderá ser realizada audiência pública para coleta de
contribuições, a fim de definir a solução mais adequada visando
preservar a relação custo-benefício;
Não se aplica a este objeto.

2.6. Estimativas de preços ou preços referenciais da escolha do tipo e
solução a contratar
a) Definição e documentação do método para estimativa de preços
ou meios de previsão de preços referenciais, seguindo as
diretrizes de normativo publicado pelo Ministério da Economia
Em pesquisa realizada pelo sistema Banco de Preços, com
fulcro na Instrução Normativa n° 073/2020 – Ministério da Economia,
foi possível encontrar resultados de licitações, com escopo de serviços
similares aos que serão prestados ao CAU/RJ, os quais constam
anexados a este ETP. Estes resultados podem servir de base ao
gestor público para um melhor entendimento do mercado para a
prestação deste tipo de serviço.
Destacamos que, por força da IN 073/2020 do Ministério da
Economia, esta pesquisa, posteriormente, deverá ser aprofundada e
refinada durante a elaboração do Termo de referência, se assim for
julgado necessário.
Seguem, abaixo, os valores médios calculados com base em
identificação no Banco de Preços de empresas vencedoras de
licitações (destaca-se que através deste documento é possível
verificar os melhores lances ofertados por outras empresas).
Os custos previstos com a manutenção contratual são
equivalentes à soma dos valores creditados aos funcionários
mensalmente.

A expectativa é de fornecimento do benefício com taxa de
manutenção mensal e taxa de emissão/reemissão de cartão iguais a
zero, baseada em pesquisa de mercado e em contratações anteriores.
Tabela 3 – Pesquisa de mercado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 – CREA/RS

TAXA (– 4,71%)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 – CINDEPAR/PR

TAXA (– 4,31%)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1174/2020 – ZPE/CE

TAXA (– 4,19%)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 – COFFITO

TAXA (– 0,38%)

b) Memórias de cálculo
Para detalhamento da memória de cálculo, ver em anexo II o
mapa comparativo para cada serviço pesquisado.

2.7. Descrição da solução como um todo
a) Descrição

dos

elementos

que

devem

ser

produzidos/contratados/executados para que a contratação
produza os resultados pretendidos pela Administração
Contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartão
eletrônico-magnético com chip de segurança) para concessão pelo
CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição” aos seus
funcionários e estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios
in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em
âmbito nacional, na forma definida pela legislação do Ministério de
Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
O auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição será fornecido
mensalmente por meio de créditos, a serem disponibilizados em cartão

eletrônico

com

senha

numérica

e

individual,

dotados

de

microprocessador com chip de segurança para validação de
transação.
A contratada deverá atestar que dispõe de central de
atendimento ao cliente atuando 24h, nos sete dias da semana, para
atendimento de demanda de comunicação de perda, roubo, extravio
ou dano, bloqueio e desbloqueio, solicitação de segunda via de cartão
e senha.
A contratada deverá garantir a utilização dos cartões nos
estabelecimentos credenciados, na abrangência dos 92 municípios do
estado do Rio de Janeiro, conforme requisitos de quantidade mínima
de estabelecimentos contemplados em cada município, conforme
tabela 1, do item 2.3, alínea a).

2.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução
Não se aplica o parcelamento da solução a ser contratada, pois
considerando que a contratação se trata de um único item “serviço de
administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação
para fornecimento do auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição”; e que o
valor a ser pago pelo CAU/RJ para a devida prestação de serviço, aqui
definida como Taxa de Administração, será calculado sobre o valor total dos
créditos efetuados, independente da modalidade escolhida pelo beneficiário;
não é possível o parcelamento da solução.
A contratação se dará por regime de empreitada por preço unitário
(menor taxa de administração), com pagamentos por demanda de recarga
dos créditos nos cartões Alimentação e/ou cartões Refeição dos funcionários
e estagiários.
2.9.

Demonstrativo

dos

resultados

pretendidos

em

termos

de

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais ou financeiros disponíveis:
O CAU/RJ pretende, com a contratação de pessoa jurídica
especializada na prestação de serviços de gestão e fornecimento de auxílio
vale refeição e/ou alimentação, atender às legislações já mencionadas neste
estudo bem como às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Isto posto, a terceirização destes serviços não torna-se um meio viável
para o CAU/RJ uma vez que não há obrigatoriedade legal e nem condições
de infraestrutura da Autarquia ter em suas instalações físicas um refeitório
para que possa atender à Lei nº Lei nº 6.321/1976 e ao Decreto nº 5/1991,
além do fato de que a terceirização custará mais ao CAU/RJ inserir em seu
quadro prestadores de serviço e instalações de uma infraestrutura adequada
à concepção de refeitório que atenda satisfatoriamente à demanda em suas
dependências.
Além do exposto, a contratação destes serviços de fornecimento de
cartão com chip para vale alimentação/refeição, fornecerá à gestão da
Autarquia: praticidade, economicidade e agilidade para se ater às suas
atividades finalísticas, bem como promover o alto nível da satisfação de seus
servidores que possuirão mais opções de escolhas.
Em suma, esta contratação visa:
a.

Economicidade: Que a contratação decorrente desse

estudo acarrete para CAU/RJ os menores custos possíveis
na obtenção da proposta mais vantajosa com a menor taxa
de administração, atendidos os critérios de prazo e
qualidade.
b.

Efetividade: Contribuir para a melhoria das condições

nutricionais dos funcionários e estagiários; melhorar a sua
capacidade e a resistência física; reduzir a incidência de
doenças ou mortalidade relacionadas a hábitos alimentares;
promover maior integração entre os funcionários e

estagiários com a consequente redução das faltas e
rotatividade; promover a educação alimentar e nutricional e
aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços.
c.

Eficiência: Cumprir as normas que regulamentam a

concessão do benefício de Vale Alimentação e/ou ValeRefeição e do Programa de Alimentação do Trabalhador,
visando melhorar as condições nutricionais dos funcionários
e estagiários, mediante a contratação de empresa que
ofereça a menor taxa de administração, ampla rede de
estabelecimentos credenciados, chip de segurança com
senha individualizada para maior controle dos créditos pelos
beneficiários (funcionários e estagiários), além de reduzir os
custos operacionais e facilitar o fornecimento do benefício
aos funcionários e estagiários.
d.

Eficácia: Cumprir o Plano de Alimentação do

Trabalhador (PAT).

2.10. Providências para adequação do ambiente do órgão:
a) Elaboração de cronograma com todas as atividades necessárias
à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta
seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos
setores.
Não se aplica a este objeto.

b) Necessidade de capacitação de servidores para atuarem na
contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as
especificidades do objeto a ser contratado;
Considerando que o CAU/RJ possui em seu planejamento

orçamentário verba destinada à capacitação de servidores, mesmo
que já tenha havido contratação de curso in company referente à
Instrução Normativa n° 05/2017 – MPOG, esta comissão julga
necessário a capacitação do futuro fiscal deste contrato no tema de
fiscalização de contratos da Administração pública, principalmente
com foco nas questões abordadas na já supracitada Instrução
Normativa, visando o aprimoramento da fiscalização do contrato bem
como atender ao §3°, art. 16 do Decreto 10.024/2019.
Além disso, também se faz necessário a criação de um Manual
de Fiscalização de Contratos específico para a realidade do CAU/RJ,
que delimite de forma clara as atribuições de cada função envolvida
na gestão dos contratos, a saber: fiscal do contrato, assessoria
jurídica, auditoria, gerência geral, gerência administrativa e gerência
financeira. O objetivo do manual é pacificar conflitos de entendimentos
atualmente existentes dentro do Órgão quanto às competências de
cada um destes cargos.

2.11. Declaração da viabilidade ou não da contratação
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação dos serviços
de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos
de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança) para
concessão, pelo CAU/RJ, do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição”
aos seus funcionários e estagiários, mostra-se técnica e economicamente
viável.
Conforme o que fora demonstrado neste Estudo, há orçamento
disponível para contratação no exercício corrente e os objetivos estão
alinhados ao Planejamento Estratégico do CAU/RJ.
Diante de todo exposto, esta Comissão de Planejamento declara
viável a contratação de Pessoa Jurídica especializada para a prestação de
serviço

continuado

de

administração,

gerenciamento,

emissão

e

fornecimento de cartões alimentação e refeição, indispensável para a
continuidade das atividades desenvolvidas nesta Autarquia Federal.
a) Identificação dos servidores que participarão da fiscalização do
contrato, os quais poderão ser convidados a participar do
Planejamento da Contratação
Letícia Pinheiro Fernandes será a servidora responsável pela
fiscalização do contrato do objeto em tela, podendo vir a ser
substituída, em sua ausência, pelo servidor designado, por Portaria,
para substitui-la em suas atividades laborais.
Rio de janeiro, 25 de maio de 2021.

Elaine Machado Rossi
Agente de Fiscalização
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Assinado de forma digital
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Letícia Pinheiro Fernandes
Assistente Administrativo

MARIA CAROLINA
ROMAO
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Assinado de forma digital
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Dados: 2021.05.28 16:09:53
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Maria Carolina Mamede
Gerente Técnica

ANEXO I

01 ESTAGIÁRIO(A)

01 ESPECIALISTA
FINANCEIRO

01 ASSISTENTE
FINANCEIRO

NÚCLEO DE
ORÇAMENTO
E FINANÇAS

01 ESTAGIÁRIO(A)

01 ASSISTENTE
FINANCEIRO

NÚCLEO DE
TESOURARIA

EMPRESA
EXTERNA

NÚCLEO DE
CONTABILIDADE

01 GERENTE
FINANCEIRO (A)

GERÊNCIA
FINANCEIRA

ORGANOGRAMA 2020

01 ESTAGIÁRIO(A)

01 ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

01 ESTAGIÁRIO(A)

ASSESSORIA
JURÍDICA

CONSELHO
DIRETOR

COMISSÕES
ORDINÁRIAS

02 ASSISTENTES
ADMINISTRATIVOS

NÚCLEO DE
COMPRAS E
CONTRATOS

01 ASSISTENTE DE
SISTEMAS

01 SUPERVISOR(A)

NÚCLEO DE
INFORMÁTICA

01 GERENTE
ADMINISTRATIVO (A)

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA

AUDITORIA

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

01 AUDITOR(a)

NÚCLEO DE
GESTÃO DE
PESSOAS

01 ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO

01 ASSESSOR(A)
CHEFE

02 ADVOGADOS

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO
E PROTOCOLO

02 ESTAGIÁRIO(A)S

01 ESTAGIÁRIO(A)

01 ASSESSOR(A)
CHEFE

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS - CPFI

COMISSÃO DE ÉTICA E
DISCIPLINA - CED

COMISSÃO DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL- CEP

COMISSÃO DE ENSINO E
FORMAÇÃO - CEF

01 ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE
SERVIÇOS
GERAIS

01 ESTAGIÁRIO(A)

06 ASSISTENTES
TÉCNICOS

01 SUPERVISOR(A)

NÚCLEO DE
ATENDIMENTO

01 GERENTE GERAL

GERÊNCIA GERAL

PRESIDENTE +
VICE-PRESIDENTES

PRESIDÊNCIA

PLENÁRIO

01 ANALISTA
TÉCNICO(A)

NÚCLEO DE
PESSOA JÚRIDICA

GERÊNCIA
TÉCNICA

01 ESTAGIÁRIO(A)

02 ANALISTAS
TÉCNICO(A)S

NÚCLEO DE
PESSOA FÍSICA

01 GERENTE
TÉCNICO (A)

01 SECRETÁRIA (O)
DA MESA

01 ASSESSOR(A)
ESPECIAL

01 ANALISTA
TÉCNICO(A)

NÚCLEO DE
CERTIDÕES

01 ESTAGIÁRIO(A)

COMISSÃO DE
POLÍTICA
URBANA

01 CHEFE DE GABINETE

SECRETARIA
GERAL DA MESA

ASSESSORIA
ESPECIAL

CHEFIA DE
GABINETE

COMISSÕES
ESPECIAIS

01 ESTAGIÁRIO(A)

02 ANALISTAS
TÉCNICOS’

NÚCLEO DE
FISCALIZAÇÃO
INTERNA

03 ASSISTENTES
TÉCNICOS

03 AGENTES DE
FISCALIZAÇÃO

NÚCLEO DE
FISCALIZAÇÃO
EXTERNA

01 GERENTE DE
FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO

ANEXO II

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Relatório de Cotação: Auxílio vale Refeição/Alimentação
Pesquisa realizada entre 16/12/2020 17:33:27 e 16/12/2020 16:40:39
Relatório gerado no dia 07/01/2021 17:23:37 (IP: 191.136.72.205)

Item 1: refeição sistema convênio (tíquete)
PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

11

1

R$ 249.127,77 (un)

R$ 249.127,77

Valor Global:

R$ 249.127,77

1/9

Detalhamento dos Itens
Item 1: refeição sistema convênio (tíquete)
Preço Estimado: R$ 249.127,77 (un)

Média dos Preços Obtidos: R$ 249.127,77

Quantidade

Descrição

Observação

1Unidade

contratação de empresa especializada na implementação gerenciamento, distribuição, e fornecimento de documentos de legiti
mação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança ou tecnologia superior) para concessão pelo crea/rs de auxílio vale
alimentação e/ou vale-refeição aos seus colaboradores contratados, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e ref
eições prontas em estabelecimentos, em conformidade com programa de alimentação do trabalhador (pat) e as especificações
constantes no termo de referência e seus anexos
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R$ 341.252,92

Filtros Utilizados: Periodo: 19/06/2020 à 16/12/2020; Palavra Chave: auxílio refeição; UF(s): RJ; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:
Data: 08/12/2020 10:00

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul/CREA-RS
Objeto: Contratação de empresa para implementação gerenciamento, distribuição, e

Modalidade: Pregão Eletrônico

fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com
chip de segurança ou tecnologia superior) para concessão pelo CREA/RS de
auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos seus colaboradores contratados,
visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em

SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:182020 /
UASG:389092
Lote/ Item: /1

estabelecimentos, em conformidade com programa de alimentação do

Ata: Link Ata

trabalhador..

Adjudicação: 10/12/2020 16:38

Descr ição: Refeição Sistema Convênio (Tíquete) - Contratação de empresa
especializada na implementação gerenciamento, distribuição, e fornecimento

Homologação: 11/12/202010:11

de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

segurança ou tecnologia superior) para concessão pelo CREA/RS de auxílio vale
alimentação e/ou vale-refeição aos seus colaboradores contratados, visando à
aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em

ov.br
Quantidade: 1

estabelecimentos, em conformidade com programa de alimentação do

Unidade: Unidade

trabalhador (PAT) e as especificações constantes no termo de referência e

UF: RS

seus anexos

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 337.376,06

69.034.668/0001-56 SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A.
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE
LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VA
LE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E RE
FEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONS
TANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, conforme especificações contidas no termo de referência, Anexo I, deste edital.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Barueri

AL ARAGUAIA, 1142

Karina de Jesus Tibana

(11) 3594-7924

fiscal@sodexhopass.com.br

92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

R$ 345.129,79

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
D es cr iç ã o: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital e seus anexos, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMP
LEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO -MAGNÉTICO COM CHIP DE S
EGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORAD
ORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMID ADE
COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Validade da
proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura deste pregão. O preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes aos serviços objeto deste
edital, tais como: Taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, que possam influir direta ou indiretamente no custo, e os produtos ofertados estão
em conformidade com os requisitos descritos no termo de referência. GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, por sua outorgada, vem, por mei
o desta, declarar que não possui sócio(s) ou diretor(es) que mantenha(m) parentesco em linha reta ou até o terceiro grau em linha colateral, com servidor(es), Pr
esidente, Vice-Presidente(s), Diretor(es) e Conselheiro(s) do CREA-RS.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Porto Alegre

LRG VISCONDE DO CAIRU, 12

(51) 3286-7402
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Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R$ 371.083,02

Filtros Utilizados: Periodo: 19/06/2020 à 16/12/2020; Palavra Chave: auxílio refeição; UF(s): RJ; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 26/10/2020 09:02

Objeto: Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e

Modalidade: Pregão Eletrônico

fornecimento de cartões Vale Refeição e Alimentação, de acordo com as

SRP: NÃO

especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, deste

Identificação: NºPregão:11742020 /
UASG:943001

edital..
Descr ição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão
Eletrônico) - Sistema Convênio - Serviços de administração,

Lote/ Item: /1
Ata: Link Ata

gerenciamento, emissão e fornecimento de VALE ALIMENTAÇÃO , na forma de
cartãoeletrônico magnéticos ou desimilar tecnologia emPVC, equipado com

Adjudicação: 10/11/2020 17:05

microprocessador com chip eletrônico de segurança, dotados de tecnologia

Homologação: 11/11/2020 15:52

apropriada e documentos de legitimação para aquisição de produtos

Fonte: www.comprasgovernamentais.g

alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados aos
funcionários comissionados desta Companhia Administradora. Na forma
definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do

ov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade

Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT Programa de Alimentação ao

UF: CE

Trabalhador, para atender a demanda da ZPE CEARÁ.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 366.889,89

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
D es cr iç ã o: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que todos os serviços/ produtos, serão fornecidos conforme as exigências contidas no Ter
mo de Referência.Declaramos ainda que no preço ofertado estão inclusos todos oscustos,despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do contr
ato. Declaramos que a proposta tem validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao Pregão Eletrônico nº PE 20200002 / ZPE
CEARÁ Processo nº 02353128/2020 UASG: 943001 Número Comprasnet: 1174/2020 – OBJETO: Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribu
ição e fornecimento de cartões Vale Refeição e Alimentação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, deste edital.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Uberlândia

R MACHADO DE ASSIS, 904

(34) 3214-0133

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

R$ 375.276,16

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “VALE ALIMENTAÇÃO”, na forma de cartão eletrônico magnéti cos ou de sim
ilar tecnologia em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, dotados de tecnologia apropri ada e documentos de legitimação par
a aquisição de produtos alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados aos funcionários comissionados d esta Companhia Administra
dora. Na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT – Programa de Ali
mentação ao Trabalhador, para atender a demanda da ZPE CEARÁ. Taxa de adm.: 0% (zero por cento). A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, conta
dosda data de sua emissão.DECLARO, sobassanções administrativas cabíveis, inclusive ascriminais e sob aspenas da lei,que toda documentação anexada a
o sistema é autêntica.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Barueri

AL ARAGUAIA, 1142

Karina de Jesus Tibana

(11) 3594-7924

fiscal@sodexhopass.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R$ 324.514,63

Filtros Utilizados: Periodo: 19/06/2020 à 16/12/2020; Palavra Chave: auxílio refeição; UF(s): RJ; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:
Órgão: Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional
Objeto: Contratação de empresa para implementação, administração, gerenciamento,
emissão, distribuiçãoe fornecimentode valealimentação erefeição..
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão
Eletrônico) - Sistema Convênio - Contratação de empresa para
implementação, administração, gerenciamento, emissão, distribuição e
fornecimento de vale alimentação e refeição.

Data: 07/10/2020 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Id entificação : NºPregão:92020 / UASG:925168
Lote/ Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/10/2020 14:48
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Homologação: 07/10/2020 16:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 31
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 324.482,05

69.034.668/0001-56 SODEXO PASSDO BRASIL SERVICOS ECOMERCIO S.A.
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: Objeto: Contratação de empresa para implementação, administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e re
feição, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Taxa de adm.: -0,01% (zero vírgula zero um por cento negativo). Valid
ade: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Barueri

AL ARAGUAIA, 1142

Karina de Jesus Tibana

(11) 3594-7924

fiscal@sodexhopass.com.br

92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

R$ 324.514,63

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
D es cr iç ã o: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital e seus anexos onde o mesmo tem por objeto Contratação de empres
a para implementação, administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição. O prazo de validade da proposta é de
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que nos preços acima informados estão inclusos todos os custos de material necessário
à execução dos serviços, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devido
s, relativamente à execução dos serviços e aos empregados, são de responsabilidade única e exclusiva da Contratada.
Estado:
RS

Cidade:
Porto Alegre

Endereço:
LRG VISCONDE DO CAIRU, 12

Telefone:
(51) 3286-7402

R$ 325.687,22

07.878.237/0001-19 BIQ BENEFICIOS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: Contratação de empresa para implementação, administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale aliment ação e refeição,
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Declaramos que, nos valores propo stos estão inclusos todos os custos ope
racionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. Valid
ade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R VERGUEIRO, 3185

GABRIELA

(11) 5573-1879

licitacao@biq.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R$ 249.127,77

Filtros Utilizados: Periodo: 19/06/2020 à 16/12/2020; Palavra Chave: auxílio refeição; UF(s): RJ; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:
Órgão: 7ONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENOLVIMENTO
DO ESTADO DO
PARANÁ CINDEPAR
Objeto: Contratação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de
auxílio alimentação e refeição, por meio de cartões magnéticos e/ou
eletrônicos, com tecnologia de chip e/ou com senha individual, para
atendimento aos empregados públicos admitidos pelo Consórcio Público
Intermunicipal deInovação e Desenvolvimentodo Estadodo ParanáCINDEPAR..
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação ( Car-tão
Eletrônico) - Sistema Convênio - Serviço de Implantação, gerenciamento,
administração e fornecimento de sistema informatizado e integrado para
fornecimento de auxílio alimentação e refeição por meio de cartões magnéticos
e/ou eletrônicos que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios através da
rede de estabelecimentos credenciados.
CatSer: 14109 - Administração de tíquete ( ticket ) , vale alimentação (car-tão

Data: 02/09/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:142020 /
UASG:927597
Lote/ Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/09/2020 09:09
Homologação: 17/09/2020 11:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

eletrônico) - sistema convênio

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
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07.878.237/0001-19 BIQ BENEFICIOS LTDA
* VENCEDOR *

R$ 249.127,77

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: Implantação, gerenciamento, administração e fornecimento de auxílio alimentação, por meio de cartões magnéticos e/ou eletrôni cos que possibilit
e a aquisição de gêneros alimentícios através da rede de estabelecimentos credenciados. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação. Declaramos que, nos preços apresentados, estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, co
merciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

R VERGUEIRO, 3185

GABRIELA

(11) 5573-1879

licitacao@biq.com.br

05.989.476/0003-82 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA

R$ 249.153,51

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descri ção: Contratação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de auxílio alimentação e refeição, por meio de cartões magnéticos e/ou el
etrônicos, com tecnologia de chip e/ou com senha individual, para atendimento aos empregados públicos admitidos pelo Consórcio Público Intermunicipal de
Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR.
Endereço:
AV MARECHAL RONDON, 2727

Telefone:
(45) 3392-1023/ (45) 3392-1022

Email:
contabilidade.cvel@eucatur.com.br

R$ 252.294,32

20.895.286/0001-28 ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
D es cr iç ã o: 1.1. O presente termo tempor objeto a contratação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de auxílio a limentação e refeição,
por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, com tecnologia de chip e/ou com senha individual, para atendimento aos empregados públicos admitidos pe
lo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR. 1.2. Está incluído no preço o fornecimento dos cartões m
agnéticos (primeira via e, caso necessário, segundas vias), na quantidade equivalente ao número de empregados públicos admiti dos pelo Consórcio Público Int
ermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR.
Endereço:

Telefone:

RUA EXPEDICIONARIO HOLZ, 550

(47) 3801-2861

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAOLTDA

R$ 257.417,44

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
D es cr iç ã o: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
mas exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos oscustos,despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato.Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO: Nº.014/2020 c
om objeto: “contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, gerenciamento e administração de sistema informatizado e integrado para forn
ecimento de auxílios alimentação e refeição, por meio de cartão magnético, para atender os empregados públicos do Consórcio P úblico Intermunicipal de Inova
ção e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.”
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Uberlândia

R MACHADO DE ASSIS, 904

(34) 3214-0133
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul/CREA-RS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2020
Às 10:11 horas do dia 11 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PAULO RIGATTO, HOMOLOGA a
adjudicação referente ao Processo nº 2020.000006718-2, Pregão nº 00018/2020.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Refeição Sistema Convênio (Tíquete)
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na implementação gerenciamento, distribuição, e fornecimento de documentos de legitimaçã o (cartão
eletrônico-magnético com chip de segurança ou tecnologia superior) para concessão pelo CREA/RS de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos seus colaboradores
contratados, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos, em conformidade com programa de alimentação do trabalhador
(PAT) e as especificações constantes no termo de referência e seus anexos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 354.051,9000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. , pelo melhor lance de 4,7100 % (valor com desconto: R$ 337.376,0556) .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Adjudicado

10/12/2020
16:38:31

-

Homologado

11/12/2020
10:11:20

PAULO
RIGATTO

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., CNPJ/CPF:
69.034.668/0001-56, Melhor lance: 4,7100 %

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 01174/2020
Às 15:52 horas do dia 11 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VALERIA DE OLIVEIRA
RODRIGUES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 02353128/2020, Pregão nº 01174/2020.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de VALE ALIMENTAÇÃO , na forma de cartão eletrônico magnéticos ou
de similar tecnologia em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, dotados de tecnologia apropriada e documentos de legitimação para
aquisição de produtos alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados aos funcionários comissionados desta Companhia Administr adora. Na forma
definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta m o PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador, para
atender a demanda da ZPE CEARÁ.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 382.957,8400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 366.889,8900 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Adjudicado

10/11/2020
17:05:44

-

Homologado

11/11/2020
15:52:21

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/000197, Melhor lance: R$ 366.889,8900

VALERIA DE OLIVEIRA
RODRIGUES

Item: 2
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de VALE REFEIÇÃO , na forma de cartão eletrônico magnéticos ou
de similar tecnologia em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, dotados de tecnologia apropriada e documentos de legitimação pa ra aquisição
de produtos alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados aos funcionários comissionados desta Companhia Administradora. Na forma definida pela
legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador, para atender a demanda
da ZPE CEARÁ.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 124.974,5400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 119.730,9200 .

Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

10/11/2020
17:05:44

Homologado

11/11/2020
15:52:21

Nome
-

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/000197, Melhor lance: R$ 119.730,9200

VALERIA DE OLIVEIRA
RODRIGUES

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2020
Às 16:31 horas do dia 07 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ROBERTO MATTAR CEPEDA,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 142019, Pregão nº 00009/2020.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Contratação de empresa para implementação, administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 31
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 325.719,7900
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. , pelo melhor lance de 0,3800 % (valor com desconto: R$ 324.482,0548) .

Eventos do Item
Nome

Evento

Data

Adjudicado

07/10/2020
14:48:40

-

Homologado

07/10/2020
16:31:58

ROBERTO MATTAR
CEPEDA

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., CNPJ/CPF:
69.034.668/0001-56, Melhor lance: 0,3800 %

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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7ONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENOLVIMENTO DO ESTADO DO
PARANÁ CINDEPAR
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2020
Às 11:40 horas do dia 17 de setembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EDSON HUGO MANUEIRA,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23, Pregão nº 00014/2020.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Serviço de Implantação, gerenciamento, administração e fornecimento de sistema informatizado e integrado para fornecimento de auxílio
alimentação e refeição por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios através da rede de estabelecimentos credenciados.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 257.443,1800
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: BIQ BENEFICIOS LTDA , pelo melhor lance de 3,2300 % (valor com desconto: R$ 249.127,7653) .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Adjudicado

10/09/2020
09:09:19

-

Homologado

17/09/2020
11:40:56

EDSON HUGO
MANUEIRA

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIQ BENEFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.878.237/0001-19, Melhor
lance: 3,2300 %

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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ATENÇÃO SRS. LICITANTES!
O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICOMAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA
CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALEREFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS
EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
ATENTAR PARA OS SEGUINTES ITENS DO EDITAL:
 ITEM 3 – PRAZOS PARA IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 ITEM 5 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 ITEM 9 – ETAPA DE LANCES

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO LISTADOS NO ITEM 13 DO EDITAL, DEVERÃO
SER ANEXADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ATÉ A DATA E O HORÁRIO
ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CONFORME ART. 26 DO
DECRETO Nº 10.024/2019.

O MODO DE DISPUTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 SERÁ O MODO
ABERTO E FECHADO.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, CREA-RS, na forma que
dispõe a Lei nº 10.520/2002 regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, a Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, comunica que no
dia, horário e local a seguir relacionados fará realizar LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº
18/2020, tipificada como MAIOR DESCONTO, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO
(CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA
CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS
COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E
REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS,
processo eletrônico (SEI) protocolizado sob nº 2020.000006718-2.
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ------------------------------------------------------------------------ 26/11/2020 – 8h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA --------------------------------------------------------------------------------------- 08/12/2020– 10h
Código UASG: 389092
Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO
O CREA-RS NÃO RECEBERÁ E NÃO RESPONDERÁ QUALQUER SOLICITAÇÃO VERBAL
1. OBJETO
1.1. Este processo visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO,
DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO
COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE
ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE
COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, conforme especificações contidas no termo de referência, Anexo I, deste edital.
1.2. Especificações, quantidades e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes
fazem parte do termo de referência, anexo I, do edital.
1.3. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as especificações
contidas no termo de referência, prevalecerão as últimas.
2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, 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.
2.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
2.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
2.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
2.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
2.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequenoporte;
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2.3.2. 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;
2.3.3. Que elaborara a proposta de forma independente, nos termos da Instrução Normativa IN SLTI/MPOG nº
02/2009;
2.3.4. Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos
conforme art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
2.3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores
2.3.6. 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;
2.3.7. 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
2.3.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
2.3.9. Que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência,
quando for o caso.
2.3.10. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, para se utilizarem dos
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 11.488/2007, deverão assinalar tal condição em
campo próprio do sistema.
2.4. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem
seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta
hipótese, na fase de habilitação, o disposto no item 13.7 deste edital;
2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital;
2.6. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva
da licitante, não sendo o CREA-RS, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que
forem efetuadas em nome da licitante no sistema eletrônico. A licitante deverá dispor, por seus próprios meios,
dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema eletrônico.
2.6.1. O CREA-RS não se responsabilizará por eventual desconexão do licitante no sistema eletrônico.
2.7. Fica vedada a participação na presente licitação:
2.7.1. De funcionários do CREA-RS;
2.7.2. De empresa que possua sócio(s) e/ou diretor(es) que mantenha(m) parentesco em linha reta ou até o
terceiro grau em linha colateral, com Presidente, Vice-Presidente(s), Diretor(es), Conselheiro(s) e servidor(es) do
CREA-RS;
2.7.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
2.7.4. De empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação (art. 87, IV, Lei nº 8.666/1993);
2.7.5. De empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada (art. 7º, Lei nº
10.520/2002);
2.7.6. De sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
2.7.7. De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;
2.7.8. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
2.7.9. De sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
2.7.10. Não serão admitidas empresas que operem sob regime de consórcio, nem a subcontratação total ou
parcial do fornecimento objeto deste pregão eletrônico.
2.8. Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins lucrativos cujos estatutos e
objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o objeto ora licitado.
3. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
3.1.1. Os pedidos de impugnação devem ser encaminhados para o endereço de correio eletrônico pregao@crears.org.br em arquivo(s) anexo(s) à mensagem e devidamente assinados pelo representante legal do interessado;
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3.1.2. Caberá à pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação;
3.1.3. A impugnação não terá efeito suspensivo;
3.1.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
pregoeira, nos autos do processo de licitação.
3.1.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
3.1.5. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 3.1, receberá tratamento de mera
informação.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados para a pregoeira até
3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, via internet, no endereço eletrônico indicado no subitem 3.1.1.
3.2.1. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
3.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas para download aos
interessados no sistema eletrônico e na página do CREA-RS, por meio do endereço eletrônico www.crea-rs.org.br
na seção “licitações” junto a este edital e vincularão os participantes e a administração.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento da licitante é o nível básico do registro cadastral no sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis, obrigatórios para fins de
habilitação, consoante a documentação exigida neste edital.
4.2. 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
4.3. 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.
4.3.1. 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, excluída 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.
4.4. É responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados,
devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.
5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. 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.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha;
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessão pública;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento daproposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do enviode lances.
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5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento
do envio de lances, observado o prazo de 4 (quatro) horas.
5.9. As propostas e a documentação de habilitação ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.10. A falsidade da declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade com as
exigências do edital sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 10.024/2019.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do seguinte campo:
6.1.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do
bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital e na legislação aplicável.
6.3. A manutenção de proposta até a data de abertura da sessão eletrônica implica obrigatoriedade de
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo a licitante, caso vencedora, o compromisso de executar o
objeto conforme especificações e exigências deste edital.
6.4. Deverá constar da proposta o MAIOR DESCONTO EXPRESSO EM PERCENTUAL.
6.5. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura deste
pregão.
6.6. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, diretos ou
indiretos, e demais encargos.
6.7. Nos valores propostos, havendo discrepância entre o preço unitário e o total e entre os por extenso e em
algarismos, serão considerados em ambos os casos os primeiros, e entre esses o valor por extenso. Na falta de
indicação dos valores por extenso, as propostas serão aceitas desde que não comprometam o entendimento claro
do valor cotado.
6.8. A apresentação da proposta por parte da licitante implica pleno conhecimento e integral concordância com as
cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente e ao edital e seus anexos.
6.9. No caso de omissões puramente formais em propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão
considerados aqueles previstos no edital.
6.10. As licitantes poderão prestar esclarecimentos e/ou informações complementares, desde que isso não
importe modificação das condições propostas.
6.11. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta.
6.12. A não observância dos requisitos mínimos exigidos no presente edital importará na desclassificação
automática da licitante.
6.13. A licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, sujeitando-se às
penalidades legais caso essas informações venham a induzir a pregoeira e sua equipe de apoio a erro de
julgamento.
7. SESSÃO ELETRÔNICA
7.1. No dia e horário indicados no preâmbulo deste edital, considerado o horário oficial de Brasília/DF, conforme o
sistema, a pregoeira abrirá a sessão pública online no website www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. As licitantes deverão participar da sessão pública no sistema eletrônico, mediante a utilização de sua chave de
acesso e senha.
7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.
7.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou pela pregoeira ou de sua desconexão.
7.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como as declarações eventualmente firmadas, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao CREA-RS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.6. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade com aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
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8. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos no edital.
8.2. A proposta que não atender às especificações do edital ou contiver qualquer tipo de identificação do seu
proponente será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.
8.3. Será, também, motivo de desclassificação a apresentação, por uma mesma licitante, de mais de uma proposta
para um mesmo item.
8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
8.6. Serão classificadas as propostas que estiverem de acordo com as especificações contidas neste edital.
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase delances.
8.7. A licitante que tiver sua proposta excluída estará definitivamente fora das fases seguintes do pregão.
9. ETAPA DE LANCES
9.1. O sistema eletrônico ordenará automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira.
9.1.1. Somente as propostas classificadas pela pregoeira participarão da etapa de envio de lances.
9.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.2.1. Os lances deverão ser ofertados pelo MAIOR DESCONTO, expresso em percentual;
9.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública
e as regras estabelecidas no edital.
9.4. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
9.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.6. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.7. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.8. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
9.9. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.10. Poderá a pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências dehabilitação
9.11. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema
9.12. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registradoprimeiro.
9.13. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.
9.14. Durante a fase de lances, a pregoeira poderá excluir lance cujo valor seja manifestamenteinexequível;
9.15. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade das licitantes não lhes cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;
9.16. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no website www.comprasgovernamentais.gov.br.

Página 6 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luís, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100
www.CREA-rs.org.br

10. MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS
10.1. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas
declarantes, que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na
ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar nº 123/2006
e 34 da Lei nº 11.488/2007.
10.2. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou
sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.1, o sistema realizará,
automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de
preferência.
10.3. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
10.4. Para usufruir do direito de preferência, a licitante deverá ter providenciado o registro de sua condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do Sicaf (porte da
empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do sistema Comprasnet
pelos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei nº 11.488/2007.
10.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 10.1, o sistema eletrônico informará à licitante
que poderá enviar lance final e único para o grupo, inferior ao lance vencedor, no prazo de até 05 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para
a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão.
10.6. Não sendo apresentado novo lance ou não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno
porte ou a cooperativa mais bem classificada, na forma dos itens 10.1 e 10.5, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura possuírem o direito de preferência previsto no item 10.1,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.7. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo sistema,
decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.8. As convocações e os controles dos prazos para o exercício desse direito de preferência serão feitos
automaticamente pelo sistema.
10.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.10. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta seção, prevalecerá a classificação inicial.
11. NEGOCIAÇÃO
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira 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.
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
12. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
12.1.1. Os preços deverão ter como referência o valor estimado admitido para esta contratação, conforme
subitem 22.14. deste edital.
12.2. Deverá constar na proposta, declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos com salários, leis
sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas,
lucros e demais insumos necessários à sua composição, despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto
ora licitado, não sendo considerados pedidos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
12.2.1. Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informações afins, que o proponente julgar
necessárias ou convenientes.
12.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de umresultado.
12.4. Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação.
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12.4.1. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e aceito pela pregoeira.
12.4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e seus anexos, sejam
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.
12.4.3. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que este seja
suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
12.5. Os anexos, documentos ou declarações terão por objetivo a comprovação de requisitos estabelecidos no
edital.
12.6. Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se a licitante detentora da melhor
proposta desatender às exigências habilitatórias a pregoeira a recusará justificadamente e examinará a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda este edital.
12.7. No julgamento das propostas será considerado o atendimento das exigências estipuladas neste edital e seus
anexos, os valores propostos, o valor de mercado e a exequibilidade dos valores ofertados.
12.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital e na legislação aplicável.
12.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
12.10. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
12.11. Se houverem indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993,
para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
12.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
12.13. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
12.14. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4 (quatro) horas sob pena de não aceitação da proposta;
12.15. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
12.16. Será desclassificada a proposta da licitante que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais
irregularidades apontadas pela pregoeira.
12.17. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão
considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação.
12.18. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art.
45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º
do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
12.18.1. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 12.19, caso não haja envio de lances após o
início da fase competitiva.
12.18.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
12.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
13. HABILITAÇÃO
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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:
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13.1.1. SICAF;
13.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
13.1.3. 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.
13.1.4. 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.
13.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
13.1.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à suadesclassificação.
13.1.5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
13.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
13.1.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018
13.1.8. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes
na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
13.1.8.1. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019
13.1.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de inabilitação.
13.1.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
13.1.11. Toda documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá pertencer à
empresa, matriz ou filial, que efetivamente fornecerá o objeto desta licitação, ou seja, o número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, deverá ser o mesmo em todos os documentos, com as seguintes
exceções: se a licitante apresentar-se como filial, poderá ser apresentada com o CNPJ da empresa matriz, CND
relativa ao INSS e FGTS, desde que a interessada prove o recolhimento do INSS e do FGTS centralizados, onde é
feito o recolhimento da matriz
13.1.12. As licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – Sicaf além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa MPDG nº 3/2018, deverão apresentar a
seguinte documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômicofinanceira:
13.2. Habilitação jurídica:
13.2.1. Documento de identidade do representante legal da empresa;
13.2.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
13.2.3. 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;
13.2.4. 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;
13.2.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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13.2.6. 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;
13.2.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
13.2.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.
13.2.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
13.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;
13.3.2. Fazenda Federal (DAU) - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, abrangendo
contribuições previdenciárias;
13.3.3. Fazenda Estadual;
13.3.4. Fazenda Municipal – Certidão relativa ao ISSQN;
13.3.5. FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS;
13.3.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais e/ou Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
13.3.7 A microempresa, empresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
13.3.8. Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1.470/2011, é solicitada a
emissão da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, documento indispensável à participação em
licitações públicas, a partir de 04/01/2012, podendo ser obtida por meio do website
http://www.tst.gov.br/certidao;
13.4. Qualificação Econômico-Financeira:
13.4.1. Em relação a todos os itens, as licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – Sicaf no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SEGES/MP
nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação:
13.4.1.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica;
13.4.1.2. 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;
13.4.1.3. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverão apresentar resultados maiores que 1 (um), resultantes da aplicação
das fórmulas abaixo:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
13.4.1.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10 %
do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
13.4.1.5. 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;
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13.4.1.6. 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.
13.4.1.7. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º, Decreto 8.538/2015);
13.4.1.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
13.5. Qualificação Técnica:
13.5.1. Comprovação, por meio de 1 (um) ou mais atestados de capacitação técnica, expedidos por pessoas de
direito público ou privado, demonstrando a experiência da empresa na execução de serviços objeto da licitação.
13.6. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após solicitação da pregoeira no chat do sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período mediante solicitação.
13.7. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
13.8. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.
13.9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das
sanções cabíveis.
13.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
13.11. NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO SOLICITADO NESTE EDITAL, EXCETO
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
14. RECURSO
14.1. Declarada a vencedora, será concedido prazo para que qualquer licitante manifeste intenção de recorrer, de
forma motivada, indicando contra qual decisão, ou decisões, pretende recorrer e seu(s) motivo(s), em campo
próprio do sistema.
14.2. Havendo manifestação, caberá à pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
14.3. Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
14.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
item 14.1, importará na decadência desse direito, e a pregoeira estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
14.5. Uma vez admitida a intenção de recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar suas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem
contrarrazões, em outros 3 (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.
14.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados via sistema Comprasnet.
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem seraproveitados.

15. OBRIGAÇÕES DO CREA-RS
15.1. Constituem obrigações do CREA-RS:
15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital;
15.1.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
licitado para que seja substituído, reparado ou corrigido;
15.1.3. Proceder advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos do contrato;
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15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor
especialmente designado nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;
15.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto no prazo e
forma estabelecidos no edital e seus anexos;
15.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
15.1.7. Recusar os bens/serviços que forem apresentados em desacordo com as especificações;
15.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados
ou subordinados;
15.3. Disponibilizar acesso aos profissionais da CONTRATADA, devidamente identificados e que adotem
comportamento condizente com ambientes de trabalho, em geral, discreto e formal em suas dependências;
15.4. Requisitar documentos para verificar as regularidades jurídicas, fiscais, trabalhistas e econômicas,
atualizados, os quais deverão ser fornecidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
16. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE
16.1. Fornecer o objeto do termo de referência de acordo com o que se encontra descrito neste edital;
16.2. A licitante vencedora deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
16.3. Substituir, sem custo para o CONTRATANTE, os itens licitados que forem apresentados em desacordo com as
especificações.
16.4. Respeitar os prazos acordados com o CREA-RS.
16.5. Cumprir todas as obrigações constantes, no instrumento de contrato, no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
16.5.1. A inadimplência por parte da CONTRATADA, com referência às obrigações sociais, comerciais e fiscais não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CREA-RS, não poderá onerar o objeto da contratação,
tampouco constituirá qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CREA-RS.
16.6. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE
referente à prestação dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.
16.7. Obedecer ao empregado do CREA-RS responsável pela fiscalização do contrato, no poder de exigir a
substituição, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
especificações constantes no termo de referência, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a eventual falha de
fiscalização por parte do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato,
correndo por conta desta todas as despesas em razão desses serviços;
16.8. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal do contrato, qualquer motivo que impossibilite o
fornecimento do(s) item(ens) e/ou a prestação dos serviços nas condições pactuadas.
16.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.
16.10. Manter-se, durante toda a vigência do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, com
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
16.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, atendendo à conveniência e necessidades do CONTRATANTE,
acréscimos ou supressões do objeto da contratação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na
forma do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, estando as supressões acima desse percentual condicionadas à
acordo entre as partes, conforme parágrafo 2º, II, do mesmo diploma legal.
16.12. No valor da proposta deverão estar inclusos todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que incidam
sobre o objeto licitado.
16.13. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
16.14. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual
e Municipal) e da legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente
edital;
16.15. Estão incluídas nas obrigações da CONTRATADA todas as exigências contidas no termo de referência do
edital de Pregão Eletrônico nº 18/2020.
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17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser encaminhada ao Núcleo Administrativo do CREA-RS, devendo o
pagamento ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após ser a nota fiscal devidamente recebida e atestada pelo fiscal
do contrato, por meio de ordem bancária, na conta cadastrada pelo contratado. O pagamento será efetuado, no
mês subsequente a prestação dos serviços, desde que haja documentação fiscal e dos comprovantes de
recolhimento de encargos sociais e fiscais (certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS).
17.2. Os pagamentos sofrerão a incidência da Instrução Normativa nº 1.234/2012, da Secretaria da Receita
Federal, que prevê retenções sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto de Renda-IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP.
17.3. Os pagamentos sofrerão também incidência da Lei Complementar 116/2003, que prevê retenções sobre os
pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, observando as
demais legislações do local da prestação dos serviços e do município do prestador, quando for o caso.
17.4. Caso a empresa seja optante pelo Simples, esta deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, declaração
conforme modelo contido na Normativa nº 1.234/2012.
17.5. Todos os pagamentos referentes a este instrumento de contrato serão efetuados por meio da dotação
orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.01.002
18. PENALIDADES
18.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, a empresa
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e poderá ser descredenciado no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o artigo 4º, XIV, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
18.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a licitante vencedora ficará sujeita às seguintes
penalidades:
18.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não
se enquadrarem nos dispositivos seguintes:
18.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, pelo descumprimento de disposição do edital,
cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
18.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de inexecução parcial ou total,
execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado;
18.2.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL por período de até 2 (dois) anos;
18.2.5. 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 o CREA-RS pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
18.2.6. A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) sobre o
valor da contratação, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados
ao CREA-RS e/ou rescisão.
19. DA FISCALIZAÇÃO
19.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo CONTRATANTE,
nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, observado o que segue:
19.1.1. Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, de tudo
dando ciência à autoridade competente para as medidas cabíveis;
19.1.2. Competirá ao fiscal do contrato solicitar a CONTRATADA e seu(s) preposto(s), ou obter do CREA-RS,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e anexar aos
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
19.1.3. Competirá ao fiscal do contrato solicitar à CONTRATADA a correção das partes dos serviços executadas
com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações constantes neste instrumento;
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19.1.4. Competirá ao fiscal do contrato encaminhar para a CONTRATADA, fazendo juntada dos documentos
necessários, relatório das ocorrências (falhas) observadas na execução do objeto e encaminhar à autoridade
competente as solicitações de penalidades aplicáveis pelo não cumprimento de obrigações assumidas pela
CONTRATADA;
19.1.5. 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. Na ocorrência
destas, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus agentes e prepostos, em conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;
19.1.6. Em concordando com os itens entregues/serviços prestados, o fiscal do contrato deverá atestar as notas
fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, para posterior pagamento.
20. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
20.1. A licitante vencedora se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:
20.1.1. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem
como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses
também se comprometam no mesmo sentido;
20.1.2. Não empregar menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (art. 7º,
XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988);
20.1.3. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou
negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou
estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;
20.1.4. Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando
que não haja represálias.
21. FRAUDE E CORRUPÇÃO
21.1. As licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:
21.1.1. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
21.1.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução do contrato;
21.1.3. “Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
não-competitivos;
21.1.4. “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar danos, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
21.1.5. “Prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
21.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanções sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.
22.2. É facultado à pregoeira ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
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22.3. A participação nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste edital.
22.4. 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.
22.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de pregão.
22.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito àcontratação.
22.7. 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, pela pregoeira.
22.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira 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 eclassificação.
22.9. 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.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Sistema Eletrônico de
Informações do CREA-RS.
22.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.crears.org.br/site/index.php?p=internalicitacoes.
22.13. O critério de julgamento das propostas será o de MAIOR DESCONTO DO ITEM, para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU
TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALEREFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN
NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS
ANEXOS.
22.14. O fornecimento do objeto deste edital tem como percentuais mínimos de descontos, admitidos para
propostas a seguinte taxa de administração abaixo, obtidos em pesquisas junto ao mercado:

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
IMPLEMENTAÇÃO
GERENCIAMENTO,
DISTRIBUIÇÃO,
E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO
ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU
TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE
AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS
SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS
EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E
SEUS ANEXOS

VALOR MENSAL
ESTIMADO DE
CONSUMO

PERCENTUAL (%)
MÍNIMO DE
DESCONTO MENSAL
(LANCE INICIAL)

R$ 354.051,90

-1,03%

22.15. Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.
22.16. O contrato deverá ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 5 (cinco) dias
corridos contados da sua disponibilização no sistema eletrônico de Informação, SEI, nos termos do Decreto nº
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8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico na realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
22.16.1. Para poder efetivar as assinaturas eletrônicas, a licitante vencedora deverá estar cadastrada no Sistema
Eletrônico de Informação do CREA-RS;
22.16.1.1. Caso não possua o referido cadastro, será enviado weblink de página da internet, para o endereço de
correio eletrônico, e-mail, do responsável pela assinatura do contrato, como forma de se implementar a assinatura
eletrônica;
22.16.2. O contrato poderá ser assinado também por meio de certificado digital, nos termos da legislaçãovigente.
23. ANEXOS
23.1. Integram o presente edital, os seguintes anexos:
23.1.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
23.1.2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL DAS COOPERATIVAS;
23.1.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
23.1.4. ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE PARENTESCO;
23.1.5. ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO.

Porto Alegre, novembro de 2020.
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE
SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO”
E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
1.2. DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1.2.1. O objeto não será fragmentado. Somente uma empresa será a fornecedora e gestora do benefício.
1.2.2. As modalidades do benefício são as seguintes:
1.2.2.1. O “Cartão Refeição” é o auxílio aos colaboradores destinado consumo das refeições diárias em
restaurantes, bares, lancherias e assemelhados.
1.2.2.2. O “Cartão Alimentação” é o auxílio aos colaboradores destinado à aquisição de gêneros alimentícios em
supermercados, mercados e assemelhados.
1.2.3. Considera-se emissões subsequentes: o vencimento do prazo de no mínimo de um ano do cartão; a perda,
o roubo, a avaria do cartão ou chip e as emissões de novas senhas.
1.2.4. Não será cobrado do CREA/RS taxa de reemissão de cartão.
1.2.5. Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos com validade para utilização até o seutérmino.
1.2.6. O sistema de cartões deverá permitir, ao usuário, o controle de saldo online por consulta na internet e/ou
aplicativo mobile. Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de
utilização.
1.2.7. Os cartões com chip ou com tecnologia superior, quanto a segurança, qualidade e praticidade, deverão ser
personalizados contendo os seguintes dados:
 Controle de emissão por número sequencial
 Nome completo do beneficiário
 Razão social do CREA/RS
 Prazo de validade
 Identificação da contratada gestora
 Referência ao cartão refeição ou alimentação.
1.2.8. A empresa contratada deverá possuir sistema de gerenciamento de pedidos de vale computadorizados que
permita acesso irrestrito para movimentação de cadastro – inclusão, exclusão, suspensão ou alteração do
benefício, bem como, o envio, alteração e cancelamento de pedidos mensais de créditos nos cartões.
1.2.9. O sistema de gerenciamento deverá possuir relatórios gerenciais para controle, elaboração de estatísticas
e pagamentos das notas fiscais.
1.2.10. A recarga deverá ser através de sistema on-line, não podendo utilizar pontos de recarga, devido à
estrutura organizacional do CREA/RS.
1.2.11. Deverá ser possível a conversão parcial ou total dos créditos de vale refeição para o vale alimentação e
vice-versa em quantidade e frequência variável de acordo com a conveniência do CREA/RS e seus usuários antes
dos créditos serem efetivados nos cartões.
1.2.12. A utilização dos cartões alimentação/refeição da empresa concorrente à licitação deve ser viável junto a
uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, que atendam satisfatoriamente aos colaboradores do
CREA/RS, em termos de qualidade, quantidade e preços em todas as localidades onde o CREA tenha
representações, ou seja, no mínimo, em nível nacional.
1.2.13. Atualmente o valor do benefício, considerando o número de 22 (vinte e dois) dias fixos por mês e a
quantidade de beneficiários é o seguinte:

Descrição

Unidade

Aux Refeição
Aux Refeição

Cartão
Cartão

Quant. De
Usuários
(estimativa)
37
7

Valor
Unitário

Valor
22 unidades

57,05
24,09

1.255,10
530,00

Valor
Mensal
(estimativa)
46.438,70
3.710,00

Valor Anual
(estimativa)
557.264,40
44.520,00
Página 17 de 33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luís, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100
www.CREA-rs.org.br

Aux Alimentação
Aux Alimentação

Cartão
Cartão

232
24

57,05
24,09

1.255,10
530,00
Total (R$)

291.183,20
12.720,00
*354.051,90

3.494.198,40
152.640,00
*4.248.622,80

*Os quantitativos e os valores do benefício poderão variar ao longo do contrato a ser firmado, em função de
acordo coletivo ou solicitação do CREA-RS.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Além dos incentivos do PAT ao CREA/RS, o benefício de auxilio refeição/alimentação proporciona aos
trabalhadores saúde e qualidade de vida com a possibilidade de consumo de alimentos saudáveis e equilibrados,
bem como, ajuda no orçamento mensal na aquisição de gêneros alimentícios, contribuindo com a satisfação e
comprometimento dos mesmos.
2.2. A contratação desse benefício, além de seu caráter social, também se justifica pelo atendimento à cláusula
de acordo coletivo que prevê a concessão do auxílio aos empregados do CREA/RS.
2.3. Justifica-se também, pela possibilidade de ter locais adequados, próximos ao local de trabalho dos
colaboradores e ao longo do trecho operacional ou às respectivas residências, conforme as suas conveniências,
de forma que os seus gastos com alimentos, alimentação e locomoção para tais finalidades sejam os menores
possíveis.
3. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO
3.1. Prazos:
3.1.1. A Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 5 (sete) dias úteis, contados a partir da
data do pedido feito pelo CREA-RS;
3.1.2. Emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data
do pedido feito pelo usuário ou RH do CREA;
3.1.3. Disponibilização do crédito: em data pré-determinada pelo CREA-RS, que observará o prazo máximo de 3
(cinco) dias úteis, contados a partir da data do pedido;
Substituição dos cartões: prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação.
3.2. Local e Condições de Entrega:
3.2.1. Os cartões dos usuários serão entregues na SEDE do CREA/RS. Acondicionados em embalagens adequadas
à preservação dos cartões com listagens de recebimento e de preferência em ordem alfabética por unidade.
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. Por ocasião da execução dos serviços, a licitante contratada deverá colher assinatura do fiscal do contrato no
comprovante da prestação dos serviços contendo data, nome, cargo e assinatura do servidor do CREA-RS
responsável pelo recebimento.
4.2. O objeto da presente licitação será recebido após a avaliação do fiscal do contrato.
4.3. A taxa de administração vencedora do certame será fixa e irreajustável.
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas para realização das atividades descritas no termo de
referência deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais
custos decorrentes da prestação dos serviços contratados.
4.5. Se constatadas irregularidades na execução do objeto contratual o CREA/RS poderá rejeitá-la no todo ou em
parte, determinando sua correção integral, ou parcial, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
4.6. A contratação será fundamentada no critério de menor taxa de administração /manutenção a ser aplicada
sobre o valor mensal dos benefícios somados nas modalidades alimentação e refeição, considerando que o CREARS não poderá ter nenhum custo a título de emissão de cartões, qualquer que seja a via, sendo vedada também a
cobrança de qualquer despesa a título de remessa.
4.7. Os cartões eletrônicos (Refeição/Alimentação) deverão ser aceitos em ampla e abrangente rede de
estabelecimentos afiliados, confeccionados em material resistente e com qualidade técnica para evitar fraudes,
falsificações, falhas, avarias, deterioração e dotados de tecnologia chip e posteriores atualizações tecnológicas
relacionadas, mediante uso de senha pessoal e intransferível, de forma a garantir a privacidade e segurança na
utilização e evitar prejuízos em caso de extravio, furto ouroubo.
4.8. A validade dos cartões não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de sua emissão.
4.9. A empresa contratada deverá prestar suporte técnico por profissional capacitado, através de central de
atendimento telefônico e online.
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4.10. A empresa contratada deverá garantir a utilização dos créditos em cartão eletrônico com chip e em
estabelecimentos credenciados onde o CREA/RS possua unidades.
4.11. O número de estabelecimentos não poderá ser inferior a dez para o tíquete alimentação e vinte para o
tíquete refeição nas proximidades de cada inspetoria em cidades com população superior à cinquenta mil
habitantes. E cinco para tíquete alimentação e dez para tíquete refeição em cidades com população inferior a
cinquenta mil habitantes.
4.12. Para Porto Alegre e Região Metropolitana o número de estabelecimentos credenciados não poderá ser
inferior a 1000 (mil), numa proporção menor ou igual para o cartão alimentação em relação ao cartão refeição
ambos com chip de segurança ou tecnologia superior. Destes 1000 estabelecimentos, no mínimo, a metade deve
ser em Porto Alegre RS.
4.13. Caso a proponente vencedora não disponha do mínimo exigido para a rede credenciada conforme
quantitativo acima, na contratação, deverá providenciar o credenciamento e enviar listagem de credenciados ao
Setor de Contratos do CREA/RS em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de rescisão contratual, no caso de não
apresentação, ou de apresentação com quantitativo inferior ao mínimo exigido.
4.14. Os quantitativos de estabelecimentos poderão ser reavaliados em função da inexistência das quantidades
solicitadas em algum local do interior do estado do RS.

5. DEVERES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente instrumento de contrato, no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.
5.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante
referente à forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.
5.3. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal do contrato, qualquer motivo que impossibilite a prestação
do serviço nas condições pactuadas.
5.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
5.5. Respeitar os prazos acordados com o CREA-RS.
5.6. Manter-se, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.7. Aceitar, se aplicável, nas mesmas condições contratuais, atendendo à conveniência e necessidades do
Contratante, acréscimos ou supressões do objeto da contratação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, estando as supressões acima desse percentual
condicionadas à acordo entre as partes, conforme inciso II do parágrafo 2º do mesmo diplomalegal.
5.8. Permitir ao empregado do CREA-RS responsável pela fiscalização do contrato o poder de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as especificações constantes no Termo
de Referência, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a eventual falha de fiscalização por parte do Contratante
eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato correndo por conta desta todas as despesas
em razão desses serviços.
5.9. No valor dos serviços deverão estar inclusos todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que incidam sobre
o mesmo.
5.10. Apresentar comprovante de registro no PAT, tanto na modalidade refeição, como na alimentação, nos
termos do artigo 12 da Portaria nº 3/2002, da Secretaria Especial do Trabalho, cumprindo todas as disposições do
citado Ato Normativo e demais disposições aplicáveis à matéria.
5.11. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante
depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim. (Referência
normativa: art. 13, III da Portaria SIT/DSST nº3/2002).
5.12. Indicar nutricionista como responsável técnico pela execução do Programa de Alimentação do Trabalhador.
(Referência normativa: art. 05, §11 da Portaria SIT/DSST nº 3/2002).
5.13. Emitir cartões para o benefício alimentação e para o benefício refeição. Os cartões dessas modalidades de
benefício deverão ser confeccionados com a segurança do chip ou tecnologia superior, a fim de minimizar fraudes
e clonagens. Os cartões deverão ter senha individual, podendo cada beneficiário optar por receber apenas uma ou
as duas modalidades do benefício.
5.14. Fornecer um código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário,
em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do empregado.
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5.15. Fornecer instruções de utilização do cartão eletrônico, refeição e alimentação, ficando o CREA-RS obrigado a
observá-lo e cumpri-lo.
5.16. Garantir o necessário treinamento do(s) responsável(eis) que irão operar o sistema e suporte para
implantação e operacionalização da tecnologia empregada.
5.17. Disponibilizar sistema de acompanhamento e controle de lançamento dos créditos e débitos de forma
individualizada e global, permitindo a geração e impressão de relatórios com diferentes formatações para
conferência e resolução de problemas.
5.18. Garantir o aprimoramento contínuo do seu sistema informatizado e de segurança dos cartões
disponibilizados.
5.19. Efetuar os créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico a ser fornecido pelacontratante.
5.20. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos,
através de arquivos eletrônicos.
5.21. Os cartões deverão ser entregues no Núcleo de RH do CREA-RS, Rua São Luís, n°77, bairro Santana, Porto
Alegre.
5.22. Encaminhar juntamente com a documentação, uma cópia de consulta à Internet que comprove que a mesma
dispõe dos serviços via WEB para os usuários dos cartões, compreendendo:
a) Consulta de saldo do cartão eletrônico;
b) Extrato, contando a identificação do estabelecimento utilizado;
c) Consulta de rede afiliada.
5.23. Os serviços deverão estar disponíveis para consulta via WEB para verificação das informações prestadas.
5.24. Os serviços de consulta de saldo e extrato do cartão eletrônico, constando a identificação do
estabelecimento utilizado, poderão ser realizados de forma diversa da disponibilização via WEB, devendo, nesta
hipótese, serem demonstrados pela contratada, através de anexação de cópias impressas.
5.25. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico – Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC,
para prestar informações, receber comunicações de interesse do CREA-RS e de seus beneficiários, em especial,
solicitação de bloqueio dos cartões.
5.26. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de
Atendimento 24 horas.
5.27. Emitir segunda via dos cartões em caso de perda, avaria, furto ou extravio do cartão e efetuar a transferência
de saldo remanescente para o novo cartão sem ônus para o contratante.
5.28. Providenciar o credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comercias indicados pelos usuários.
5.29. Possuir e apresentar lista atualizada à data da contratação, de sua rede de estabelecimentos credenciados e
ativos para a aceitação dos cartões, com abrangência de 100% dos municípios identificados: ALEGRETE, BAGÉ,
BENTO GONÇALVES, CACHOEIRA DO SUL, GRAVATAÍ, CANELA, CAMAQUÃ, CANOAS, CAPÃO DA CANOA,
CARAZINHO, CAXIAS DO SUL, CRUZ ALTA, ERECHIM, ESTEIO, FREDERICO WESTPHALEN, GUAÍBA, IBIRUBÁ, IJUÍ,
LAJEADO, MONTENEGRO, NOVO HAMBURGO, PALMEIRA DAS MISSÕES, PANAMBI, PASSO FUNDO, PELOTAS,
PORTO ALEGRE, RIO GRANDE, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, SANTA ROSA, SANTANA DO LIVRAMENTO,
SANTIAGO, SANTO ÂNGELO, SÃO BORJA, SÃO GABRIEL, SÃO LEOPOLDO, SÃO LUIZ GONZAGA, TAQUARA,
TORRES, TRAMANDAÍ, TRÊS PASSOS, URUGUAIANA, VACARIA e VIAMÃO.
5.30. Organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e similares que se adapte às
necessidades do CREA-RS, mantendo atualizada a listagem em seu site, via WEB, com nome e endereço dos
respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pela contratada, desde que tal alteração não implique
na diminuição do número de conveniados e na queda do padrão do serviço, fornecendo a referida relação sempre
que solicitada.
5.31. Deverá fornecer ao CREA/RS, no prazo de até 10 (dez) dias, a partir da solicitação, esclarecimentos a respeito
de informações sobre a não aceitação dos cartões, por estabelecimentos credenciados, detalhando as providências
tomadas e as soluções propostas.
5.32. Garantir a existência de restaurantes e outros estabelecimentos por ela credenciados que se situem nas
imediações dos locais de trabalho (Referência normativa: art. 13, I da Portaria SIT/DSST nº 3/2002):
5.33. Promover a realização de palestras de conscientização e de educação alimentar para os trabalhadores, além
de divulgar sobre métodos de vida saudável, seja mediante campanhas, seja por meio de programas de duração
continuada.
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6. DEVERES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações do CREA-RS:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
6.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
licitado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.3. Aplicar advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos do Contrato;
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;
6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato;
6.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
6.1.7. Recusar os serviços que forem apresentados em desacordo com as especificações;
6.1.8. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados ou
subordinados.
6.1.9. Realizar os pedidos de “créditos” para os cartões eletrônicos por meio de arquivoeletrônico.
6.1.10. Informar as necessidades de credenciamento de estabelecimentos comerciais.
6.1.11. Definir os valores e quantidade de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dosempregados.
6.1.12. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato.
6.1.13. Aprovar a rede credenciada apresentada.
6.1.14. Deve considerar os dias trabalhados para concessão dos tíquetes, pois o benefício do PAT tem por
finalidade garantir a alimentação do trabalhador nos dias em que ele está trabalhando.
6.1.15. Entregar ao vencedor, após a adjudicação do objeto licitado, o contrato para fins de assinatura.
6.1.16. Orientar os usuários para que não desvirtuem a utilização do benefício em questão, destinado
exclusivamente ao consumo de uma refeição nutricional capaz de garantir a saúde e o bem-estar ou ainda a
aquisição de gêneros alimentícios que possibilitem o seu preparo, sendo expressamente proibida sua utilização
para aquisição de outros tipos de produtos e serviços ou de qualquer outro modo que não o previsto na legislação
em vigor.
7. SANÇÕES
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto nº 10.024/2019, a empresa
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a União e poderá ser descredenciado no SICAF ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/2002, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
7.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes
penalidades:
7.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não
se enquadrarem nos dispositivos seguintes:
7.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, pelo descumprimento de disposição do Edital,
cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de inexecução parcial ou total,
execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado;
7.2.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL por período de até 2 (dois) anos;
7.2.5. 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
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7.2.6. A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) sobre o
valor da contratação, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados
ao Crea-RS e/ou rescisão.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL DAS COOPERATIVAS

(EMPRESA licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020

A (empresa licitante devidamente qualificada), declara, para os devidos fins que, nos
termos do artigo 10, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, adota modelo de gestão operacional que:
I – Possibilita autonomia dos cooperados, de modo a não demandar relação de
subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a administração e os cooperados; e
II – A gestão operacional do serviço é compartilhada ou em rodízio, onde as atividades
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei nº
8.666/1993, são realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis
venham a assumir tal atribuição.

Local e data......................................................

Assinatura do Responsável
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244/2012, vide art. 3º)
Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o
nº
DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do
IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430/1996, que é
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº
123/2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - Preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente;
II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento
da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto
no art. 32, Lei nº 9.430/1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas
na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 - Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137/1990).
Local e data......................................................

Assinatura do Responsável

Sr. Fornecedor: esta declaração deverá acompanhar a nota fiscal, sendo carimbado com o CNPJ da empresa
e devidamente assinada e datada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARENTESCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO
GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO
ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO
CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES
CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM
ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Empresa/Razão social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Endereço:
Telefones:
E-mail:
Banco:

Agência nº:

Conta nº:

Responsável legal:
CPF nº:

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO
GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO,
E
FORNECIMENTO
DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO
COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA
CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO” E/OU
“VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS,
VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E
REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE
COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS
ANEXOS.

VALOR MENSAL
ESTIMADO DE
CONSUMO

PERCENTUAL DE
DESCONTO
(MENSAL)

R$ 354.051,90

O preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes aos serviços objeto deste edital, tais como: Taxas,
impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, que possam influir direta ou indiretamente no custo, e os
produtos ofertados estão em conformidade com os requisitos descritos no termo de referência.

DECLARAÇÃO:
(Nome da Empresa), por seu representante legal, vem, por meio desta, declarar que não possui sócio(s) ou
diretor(es) que mantenha(m) parentesco em linha reta ou até o terceiro grau em linha colateral, com servidor(es),
Presidente, Vice-Presidente(s), Diretor(es) e Conselheiro(s) do CREA-RS.

Atenciosamente,
Local e data......................................................
Assinatura do Responsável
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
Contrato celebrado entre o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, com
sede e foro no Rio Grande do Sul, sito na rua São Luís, 77, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob nº
92.695.790/0001-95, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente e/ou seus
Vice-Presidentes, e a empresa
, inscrita no CNPJ sob nº
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, CPF nº
resolvem celebrar o presente contrato, em
conformidade com a Lei nº 10.520/2002 regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, a Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, que
regem a matéria, conforme edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020, sob o protocolo nº 2020.000006718-2
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE
SEGURANÇA OU TECNOLOGIA SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE ALIMENTAÇÃO”
E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, conforme especificações contidas no termo de referência, anexo I do edital do
Pregão Eletrônico nº 18/2020, que são parte integrante do presente instrumento.
1.2. DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1.2.1. O objeto não será fragmentado. Somente uma empresa será a fornecedora e gestora do benefício.
1.2.2. As modalidades do benefício são as seguintes:
1.2.2.1. O “Cartão Refeição” é o auxílio aos colaboradores destinado consumo das refeições diárias em
restaurantes, bares, lancherias e assemelhados.
1.2.2.2. O “Cartão Alimentação” é o auxílio aos colaboradores destinado à aquisição de gêneros alimentícios em
supermercados, mercados e assemelhados.
1.2.3. Considera-se emissões subsequentes: o vencimento do prazo de no mínimo de um ano do cartão; a perda,
o roubo, a avaria do cartão ou chip e as emissões de novas senhas.
1.2.4. Não será cobrado do CREA/RS taxa de reemissão de cartão.
1.2.5. Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos com validade para utilização até o seu término.
1.2.6. O sistema de cartões deverá permitir, ao usuário, o controle de saldo online por consulta na internet e/ou
aplicativo mobile. Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de
utilização.
1.2.7. Os cartões com chip ou com tecnologia superior, quanto a segurança, qualidade e praticidade, deverão ser
personalizados contendo os seguintes dados:
 Controle de emissão por número sequencial
 Nome completo do beneficiário
 Razão social do CREA/RS
 Prazo de validade
 Identificação da contratada gestora
 Referência ao cartão refeição ou alimentação.
1.2.8. A empresa contratada deverá possuir sistema de gerenciamento de pedidos de vale computadorizados que
permita acesso irrestrito para movimentação de cadastro – inclusão, exclusão, suspensão ou alteração do
benefício, bem como, o envio, alteração e cancelamento de pedidos mensais de créditos nos cartões.
1.2.9. O sistema de gerenciamento deverá possuir relatórios gerenciais para controle, elaboração de estatísticas
e pagamentos das notas fiscais.
1.2.10. A recarga deverá ser através de sistema on-line, não podendo utilizar pontos de recarga, devido à
estrutura organizacional do CREA/RS.
1.2.11. Deverá ser possível a conversão parcial ou total dos créditos de vale refeição para o vale alimentação e
vice-versa em quantidade e frequência variável de acordo com a conveniência do CREA/RS e seus usuários antes
dos créditos serem efetivados nos cartões.
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1.2.12. A utilização dos cartões alimentação/refeição da empresa concorrente à licitação deve ser viável junto a
uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, que atendam satisfatoriamente aos colaboradores do
CREA/RS, em termos de qualidade, quantidade e preços em todas as localidades onde o CREA tenha
representações, ou seja, no mínimo, em nível nacional.
1.2.13. Atualmente o valor do benefício, considerando o número de 22 (vinte e dois) dias fixos por mês e a
quantidade de beneficiários é o seguinte:

Descrição

Unidade

Aux Refeição
Aux Refeição
Aux Alimentação
Aux Alimentação

Cartão
Cartão
Cartão
Cartão

Quant. De
Usuários
(estimativa)
37
7
232
24

Valor
Unitário
57,05
24,09
57,05
24,09

Valor
Mensal
(estimativa)
1.255,10
46.438,70
530,00
3.710,00
1.255,10
291.183,20
530,00
12.720,00
Total (R$) *354.051,90

Valor
22 unidades

Valor Anual
(estimativa)
557.264,40
44.520,00
3.494.198,40
152.640,00
*4.248.622,80

*Os quantitativos e os valores do benefício poderão variar ao longo do contrato a ser firmado, em função de
acordo coletivo ou solicitação do CREA-RS.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO
2.1. Prazos:
2.1.1. A Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 5 (sete) dias úteis, contados a partir da
data do pedido feito pelo CREA-RS;
2.1.2. Emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data
do pedido feito pelo usuário ou RH do CREA;
2.1.3. Disponibilização do crédito: em data pré-determinada pelo CREA-RS, que observará o prazo máximo de 3
(cinco) dias úteis, contados a partir da data do pedido;
Substituição dos cartões: prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação.
2.2. Local e Condições de Entrega:
2.2.1. Os cartões dos usuários serão entregues na SEDE do CREA/RS. Acondicionados em embalagens adequadas
à preservação dos cartões com listagens de recebimento e de preferência em ordem alfabética por unidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS
3.1. Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores de acordo com a
proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 18/2020:

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO
GERENCIAMENTO,
DISTRIBUIÇÃO,
E
FORNECIMENTO
DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICOMAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA
SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE
ALIMENTAÇÃO”
E/OU
“VALE-REFEIÇÃO”
AOS
SEUS
COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM
ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

VALOR MENSAL
ESTIMADO DE
CONSUMO

PERCENTUAL
DE DESCONTO
(MENSAL)

R$ 354.051,90

3.2. Os preços aceitos pela CONTRATADA são entendidos como justos e suficientes para a execução do objeto
desta contratação, já incluídos os impostos federais, estaduais e municipais e, ainda, outras despesas da conta da
CONTRATADA.
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3.3. A Nota Fiscal correspondente deverá ser encaminhada ao Núcleo Administrativo do CREA-RS, devendo o
pagamento ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após ser a nota fiscal devidamente recebida e atestada pelo fiscal
do contrato, por meio de ordem bancária, na conta cadastrada pelo contratado. O pagamento será efetuado, no
mês subsequente a prestação dos serviços, desde que haja documentação fiscal e dos comprovantes de
recolhimento de encargos sociais e fiscais (certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS).
3.4. Os pagamentos sofrerão a incidência da Instrução Normativa nº 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal,
que prevê retenções sobre os pagamentos para fins de recolhimento de Imposto de Renda-IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição
para o PIS/PASEP.
3.5. Os pagamentos sofrerão também incidência da Lei Complementar 116/2003, que prevê retenções sobre os
pagamentos para fins de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, observando as
demais legislações do local da prestação dos serviços e do município do prestador, quando for o caso.
3.6. Caso a empresa seja optante pelo Simples, esta deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, declaração
conforme modelo contido na Normativa nº 1.234/2012.
3.7. Todos os pagamentos referentes a este instrumento de contrato serão efetuados por meio da dotação
orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.01.002.

CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. Por ocasião da execução dos serviços, a licitante contratada deverá colher assinatura do fiscal do contrato no
comprovante da prestação dos serviços contendo data, nome, cargo e assinatura do servidor do CREA-RS
responsável pelo recebimento.
4.2. O objeto da presente licitação será recebido após a avaliação do fiscal do contrato.
4.3. A taxa de administração vencedora do certame será fixa e irreajustável.
4.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas para realização das atividades descritas no termo de
referência deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais
custos decorrentes da prestação dos serviços contratados.
4.5. Se constatadas irregularidades na execução do objeto contratual o CREA/RS poderá rejeitá-la no todo ou em
parte, determinando sua correção integral, ou parcial, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
4.6. A contratação será fundamentada no critério de menor taxa de administração /manutenção a ser aplicada
sobre o valor mensal dos benefícios somados nas modalidades alimentação e refeição, considerando que o CREARS não poderá ter nenhum custo a título de emissão de cartões, qualquer que seja a via, sendo vedada também a
cobrança de qualquer despesa a título de remessa.
4.7. Os cartões eletrônicos (Refeição/Alimentação) deverão ser aceitos em ampla e abrangente rede de
estabelecimentos afiliados, confeccionados em material resistente e com qualidade técnica para evitar fraudes,
falsificações, falhas, avarias, deterioração e dotados de tecnologia chip e posteriores atualizações tecnológicas
relacionadas, mediante uso de senha pessoal e intransferível, de forma a garantir a privacidade e segurança na
utilização e evitar prejuízos em caso de extravio, furto ouroubo.
4.8. A validade dos cartões não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de sua emissão.
4.9. A empresa contratada deverá prestar suporte técnico por profissional capacitado, através de central de
atendimento telefônico e online.
4.10. A empresa contratada deverá garantir a utilização dos créditos em cartão eletrônico com chip e em
estabelecimentos credenciados onde o CREA/RS possua unidades.
4.11. O número de estabelecimentos não poderá ser inferior a dez para o tíquete alimentação e vinte para o
tíquete refeição nas proximidades de cada inspetoria em cidades com população superior à cinquenta mil
habitantes. E cinco para tíquete alimentação e dez para tíquete refeição em cidades com população inferior a
cinquenta mil habitantes.
4.12. Para Porto Alegre e Região Metropolitana o número de estabelecimentos credenciados não poderá ser
inferior a 1000 (mil), numa proporção menor ou igual para o cartão alimentação em relação ao cartão refeição
ambos com chip de segurança ou tecnologia superior. Destes 1000 estabelecimentos, no mínimo, a metade deve
ser em Porto Alegre RS.
4.13. Caso a proponente vencedora não disponha do mínimo exigido para a rede credenciada conforme
quantitativo acima, na contratação, deverá providenciar o credenciamento e enviar listagem de credenciados ao
Setor de Contratos do CREA/RS em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de rescisão contratual, no caso de não
apresentação, ou de apresentação com quantitativo inferior ao mínimo exigido.
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4.14. Os quantitativos de estabelecimentos poderão ser reavaliados em função da inexistência das quantidades
solicitadas em algum local do interior do estado do RS.
CLÁUSULA QUINTA - DEVERES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente instrumento de contrato, no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto.
5.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Contratante
referente à forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.
5.3. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal do contrato, qualquer motivo que impossibilite a prestação
do serviço nas condições pactuadas.
5.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
5.5. Respeitar os prazos acordados com o CREA-RS.
5.6. Manter-se, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.7. Aceitar, se aplicável, nas mesmas condições contratuais, atendendo à conveniência e necessidades do
Contratante, acréscimos ou supressões do objeto da contratação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, estando as supressões acima desse percentual
condicionadas à acordo entre as partes, conforme inciso II do parágrafo 2º do mesmo diplomalegal.
5.8. Permitir ao empregado do CREA-RS responsável pela fiscalização do contrato o poder de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as especificações constantes no Termo
de Referência, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a eventual falha de fiscalização por parte do Contratante
eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato correndo por conta desta todas as despesas
em razão desses serviços.
5.9. No valor dos serviços deverão estar inclusos todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que incidam sobre
o mesmo.
5.10. Apresentar comprovante de registro no PAT, tanto na modalidade refeição, como na alimentação, nos
termos do artigo 12 da Portaria nº 3/2002, da Secretaria Especial do Trabalho, cumprindo todas as disposições do
citado Ato Normativo e demais disposições aplicáveis à matéria.
5.11. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante
depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim. (Referência
normativa: art. 13, III da Portaria SIT/DSST nº3/2002).
5.12. Indicar nutricionista como responsável técnico pela execução do Programa de Alimentação do Trabalhador.
(Referência normativa: art. 05, §11 da Portaria SIT/DSST nº 3/2002).
5.13. Emitir cartões para o benefício alimentação e para o benefício refeição. Os cartões dessas modalidades de
benefício deverão ser confeccionados com a segurança do chip ou tecnologia superior, a fim de minimizar fraudes
e clonagens. Os cartões deverão ter senha individual, podendo cada beneficiário optar por receber apenas uma ou
as duas modalidades do benefício.
5.14. Fornecer um código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário,
em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do empregado.
5.15. Fornecer instruções de utilização do cartão eletrônico, refeição e alimentação, ficando o CREA-RS obrigado a
observá-lo e cumpri-lo.
5.16. Garantir o necessário treinamento do(s) responsável(eis) que irão operar o sistema e suporte para
implantação e operacionalização da tecnologia empregada.
5.17. Disponibilizar sistema de acompanhamento e controle de lançamento dos créditos e débitos de forma
individualizada e global, permitindo a geração e impressão de relatórios com diferentes formatações para
conferência e resolução de problemas.
5.18. Garantir o aprimoramento contínuo do seu sistema informatizado e de segurança dos cartões
disponibilizados.
5.19. Efetuar os créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico a ser fornecido pelacontratante.
5.20. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos,
através de arquivos eletrônicos.
5.21. Os cartões deverão ser entregues no Núcleo de RH do CREA-RS, Rua São Luís, n°77, bairro Santana, Porto
Alegre.
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5.22. Encaminhar juntamente com a documentação, uma cópia de consulta à Internet que comprove que a mesma
dispõe dos serviços via WEB para os usuários dos cartões, compreendendo:
a) Consulta de saldo do cartão eletrônico;
b) Extrato, contando a identificação do estabelecimento utilizado;
c) Consulta de rede afiliada.
5.23. Os serviços deverão estar disponíveis para consulta via WEB para verificação das informações prestadas.
5.24. Os serviços de consulta de saldo e extrato do cartão eletrônico, constando a identificação do
estabelecimento utilizado, poderão ser realizados de forma diversa da disponibilização via WEB, devendo, nesta
hipótese, serem demonstrados pela contratada, através de anexação de cópias impressas.
5.25. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico – Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC,
para prestar informações, receber comunicações de interesse do CREA-RS e de seus beneficiários, em especial,
solicitação de bloqueio dos cartões.
5.26. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de
Atendimento 24 horas.
5.27. Emitir segunda via dos cartões em caso de perda, avaria, furto ou extravio do cartão e efetuar a transferência
de saldo remanescente para o novo cartão sem ônus para o contratante.
5.28. Providenciar o credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comercias indicados pelos usuários.
5.29. Possuir e apresentar lista atualizada à data da contratação, de sua rede de estabelecimentos credenciados e
ativos para a aceitação dos cartões, com abrangência de 100% dos municípios identificados: ALEGRETE, BAGÉ,
BENTO GONÇALVES, CACHOEIRA DO SUL, GRAVATAÍ, CANELA, CAMAQUÃ, CANOAS, CAPÃO DA CANOA,
CARAZINHO, CAXIAS DO SUL, CRUZ ALTA, ERECHIM, ESTEIO, FREDERICO WESTPHALEN, GUAÍBA, IBIRUBÁ, IJUÍ,
LAJEADO, MONTENEGRO, NOVO HAMBURGO, PALMEIRA DAS MISSÕES, PANAMBI, PASSO FUNDO, PELOTAS,
PORTO ALEGRE, RIO GRANDE, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, SANTA ROSA, SANTANA DO LIVRAMENTO,
SANTIAGO, SANTO ÂNGELO, SÃO BORJA, SÃO GABRIEL, SÃO LEOPOLDO, SÃO LUIZ GONZAGA, TAQUARA,
TORRES, TRAMANDAÍ, TRÊS PASSOS, URUGUAIANA, VACARIA e VIAMÃO.
5.30. Organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e similares que se adapte às
necessidades do CREA-RS, mantendo atualizada a listagem em seu site, via WEB, com nome e endereço dos
respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pela contratada, desde que tal alteração não implique
na diminuição do número de conveniados e na queda do padrão do serviço, fornecendo a referida relação sempre
que solicitada.
5.31. Deverá fornecer ao CREA/RS, no prazo de até 10 (dez) dias, a partir da solicitação, esclarecimentos a respeito
de informações sobre a não aceitação dos cartões, por estabelecimentos credenciados, detalhando as providências
tomadas e as soluções propostas.
5.32. Garantir a existência de restaurantes e outros estabelecimentos por ela credenciados que se situem nas
imediações dos locais de trabalho (Referência normativa: art. 13, I da Portaria SIT/DSST nº 3/2002):
5.33. Promover a realização de palestras de conscientização e de educação alimentar para os trabalhadores, além
de divulgar sobre métodos de vida saudável, seja mediante campanhas, seja por meio de programas de duração
continuada.
5.34. Estão incluídas nas obrigações da CONTRATADA todas as exigências contidas no termo de referência do
edital de Pregão Eletrônico nº 18/2020.

CLÁUSULA SEXTA- DEVERES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações do CREA-RS:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
6.1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
licitado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.3. Aplicar advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos do Contrato;
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;
6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato;
6.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
6.1.7. Recusar os serviços que forem apresentados em desacordo com as especificações;
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6.1.8. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados ou
subordinados.
6.1.9. Realizar os pedidos de “créditos” para os cartões eletrônicos por meio de arquivoeletrônico.
6.1.10. Informar as necessidades de credenciamento de estabelecimentos comerciais.
6.1.11. Definir os valores e quantidade de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos empregados.
6.1.12. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato.
6.1.13. Aprovar a rede credenciada apresentada.
6.1.14. Deve considerar os dias trabalhados para concessão dos tíquetes, pois o benefício do PAT tem por
finalidade garantir a alimentação do trabalhador nos dias em que ele está trabalhando.
6.1.15. Entregar ao vencedor, após a adjudicação do objeto licitado, o contrato para fins de assinatura.
6.1.16. Orientar os usuários para que não desvirtuem a utilização do benefício em questão, destinado
exclusivamente ao consumo de uma refeição nutricional capaz de garantir a saúde e o bem-estar ou ainda a
aquisição de gêneros alimentícios que possibilitem o seu preparo, sendo expressamente proibida sua utilização
para aquisição de outros tipos de produtos e serviços ou de qualquer outro modo que não o previsto na legislação
em vigor.
CLÁUSULA SÉTIMA– DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
7.1. A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a:
7.1.1. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem
como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses
também se comprometam no mesmo sentido;
7.1.2. Não empregar menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos conforme
art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
7.1.3. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou
negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou
estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;
7.1.4. Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando
que não haja represálias.
CLÁUSULA OITAVA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
8.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
8.1.1. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução decontrato;
8.1.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução do contrato;
8.1.3. “Prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
não-competitivos;
8.1.4. “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar danos, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
8.1.5. “Prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
8.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanções sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução de contrato financiado pelo organismo.
8.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
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adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à
execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo CONTRATANTE,
nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, observado o que segue:
9.1.1. Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, de tudo
dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis;
9.1.2. Solicitar à CONTRATADA as correções necessárias identificadas para a execução do termo de referência
deste edital e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as
solicitações de providências;
9.1.3. Encaminhar ao fiscal do contrato, fazendo juntada dos documentos necessários, relatório das ocorrências
(falhas) observadas na execução, para que o gestor encaminhe à autoridade competente as solicitações de
penalidades aplicáveis pelo não cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA;
9.1.4. 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. Na ocorrência
destas, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus agentes e prepostos, em conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.
9.2. Será fiscal do presente contrato
, matrícula CREA-RS nº
, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física sob o nº
.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto nº 10.024/2020, a empresa
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a União e poderá ser descredenciado no SICAF ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o artigo 4º, XIV, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não
se enquadrarem nos dispositivos seguintes:
10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, pelo descumprimento de disposição do edital,
cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
10.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos casos de inexecução parcial ou total,
execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado;
10.2.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL por período de até 2 (dois) anos;
10.2.5. 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
10.2.6. A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) sobre o
valor da contratação, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados
ao CREA-RS e/ou rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. A rescisão contratual poderá ser efetivada nos termos da Lei, na hipótese de descumprimento total ou
parcial de quaisquer das obrigações contratuais, com as consequências legais einstrumentais.
11.2. Constituirá também, motivo de rescisão, os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
12.1. O prazo de duração desta contratação será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, através do
respectivo termo aditivo, nos termos do que dispõe o art. 57, II, da Lei federal 8.666/1993 e legislação pertinente

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes dos serviços prestados, referentes a presente licitação, correrão, por conta da
dotação orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.01.002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 O contrato deverá ser assinado eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos contados da sua disponibilização no sistema eletrônico de Informação, SEI, nos termos do Decreto nº
8.539/2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico na realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica efundacional;
14.1.1. Para poder efetivar as assinaturas eletrônicas, a licitante vencedora deverá estar cadastrada no sistema
eletrônico de Informação do CREA-RS;
14.1.1.1. Caso não possua o referido cadastro, será enviado weblink de página da internet, para o endereço de
correio eletrônico, e-mail, do responsável pela assinatura do contrato, como forma de se implementar a assinatura
eletrônica;
14.1.2. O contrato poderá ser assinado também por meio de certificado digital, nos termos da legislação vigente;
14.2 O edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de contrato,
como se nele estivessem transcritos;
14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013, e demais
normas aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. É competente para dirimir as controvérsias oriundas da presente avença, o Foro da Justiça Federal de Porto
Alegre/RS.

Porto Alegre,

de

de 2020.
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Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÃO
ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA
SUPERIOR) PARA CONCESSÃO PELO CREA/RS DE AUXÍLIO “VALE
ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS COLABORADORES
CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN
NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM
CONFORMIDADE COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E
SEUS ANEXOS.

PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PARENTESCO
1. DADOS DA PROPONENTE:
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
ENDEREÇO: Alameda Araguaia, 1142, Bloco 3, Alphaville, Barueri/SP- CEP: 06455-000
TELEFONE/FAX: (011) 3594-2021 ou (011) 9 6437-4688
E-MAIL: tiago.nebesny@sodexo.com
2. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:
Nome: Giovana Vieira Alves
Cargo: Gerente Nacional de Mercado Público
CPF: 257.716.538-29
RG: 27.057.526-5 – SSP/SP
Data de Nascimento: 31/10/1975
Estado civil: casada.
Endereço residencial completo: ALAMEDA ARAGUAIA, Nº 1.142, BLOCO 03,
ALPHAVILLE, BARUERI/SP – CEP 06455-000
E-mail institucional: giovana.alves@sodexo.com
E-mail pessoal: giovana.alves@sodexo.com
Telefone(s): (11) 3594-2021
3. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco: CITIBANK (745) - Agência:
0001 - Conta Corrente: 034624112
4. DADOS DO PREPOSTO
Nome: Igor Becker
Função: Consultor Comercial de Mercado Público
Telefone: (0xx51) 99203-8299 - E-mail: igor.becker@sodexo.com
Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexobeneficios.com.br
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5. QUANTITATIVOS E VALORES
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO ITEM
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
IMPLEMENTAÇÃO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO
(CARTÃO ELETRÔNICO-MAGNÉTICO COM
CHIP DE
SEGURANÇA
OU TECNOLOGIA
SUPERIOR)
PARA
CONCESSÃO
PELO CREA/RS
DE
AUXÍLIO
“VALE
ALIMENTAÇÃO” E/OU “VALE-REFEIÇÃO” AOS SEUS
COLABORADORES CONTRATADOS, VISANDO À AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES
PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS, EM CONFORMIDADE
COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT) E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

VALOR
MENSAL
ESTIMADO DE
CONSUMO

PERCENTUAL
DE DESCONTO
(MENSAL)

R$ 354.051,90

- 4,71%
(Quatro vírgula
setenta e um
percentuais
negativos)

Obs.: Valor total com desconto: R$ 337.376,05
O preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes aos serviços objeto deste edital, tais
como: Taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, que possam influir direta ou
indiretamente no custo, e os produtos ofertados estão em conformidade com os requisitos
descritos no termo de referência.
DECLARAÇÃO:
A empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A., CNPJ:
69.034.668/0001-56, por seu representante legal, vem, por meio desta, declarar que não possui
sócio(s) ou diretor(es) que mantenha(m) parentesco em linha reta ou até o terceiro grau em linha
colateral, com servidor(es), Presidente, Vice-Presidente(s), Diretor(es) e Conselheiro(s) do
CREA-RS.
6. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura deste pregão.

Barueri/SP, 08 de dezembro de 2020.
Atenciosamente,

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 69.034.668/0001-56
TIAGO CASSEMIRO FALCHI NEBESNY
Consultor Administrativo de Mercado Público
OAB/SP nº 344.147

Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexobeneficios.com.br
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de implantação, gerenciamento e administração de sistema informatizado e integrado
para fornecimento de auxílios alimentação e refeição, por meio de cartão magnético, para atender
os empregados públicos do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do
Estado do Paraná CINDEPAR.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 257.443,18 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e dezoito centavos).
UASG: 927597 Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado
do Paraná CINDEPAR.
DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: A
sessão pública ocorrerá em ambiente eletrônico, e será aberta às 08:30 h (oito horas e trinta
minutos) do dia 02 de setembro de 2020. A proposta deverá ser cadastrada no sistema até o
horário de abertura da sessão.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
ESCLARECIMENTOS: através do telefone (44) 9 9842-1309, ou ainda, pelo e-mail:
licitacao@cindepar.com.br, ou ainda na Rua Rodolfo Bernardelli, 305, casa 01, Gleba Patrimônio,
Astorga-PR.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
PREÂMBULO
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DO PARANÁ - CINDEPAR, com sede na Rua Rodolfo Bernardeli, 305, casa 01, Jardim Imperial, na
cidade de Astorga-PR, de conformidade com o Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de
2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2020, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que faz realizar procedimento
de licitação, na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, sob n° 014/2020, do tipo Maior
desconto por item, no dia 02 de setembro de 2020 às 08:30 h (oito horas e trinta minutos), de
acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, cujo
processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos das leis acima referidas.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de implantação, gerenciamento e administração de sistema informatizado e integrado
para fornecimento de auxílios alimentação e refeição, por meio de cartão magnético, para atender
os empregados públicos do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do
Estado do Paraná CINDEPAR.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 257.443,18 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e dezoito centavos).
UASG: 927597 Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado
do Paraná CINDEPAR.
DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: A
sessão pública ocorrerá em ambiente eletrônico, e será aberta às 08:30 h (oito horas e trinta
minutos) do dia 02 de setembro de 2020. A proposta deverá ser cadastrada no sistema até o
horário de abertura da sessão.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
ESCLARECIMENTOS: através do telefone (44) 9 9842-1309, ou ainda, pelo e-mail:
licitacao@cindepar.com.br, ou ainda na Rua Rodolfo Bernardelli, 305, casa 01, Gleba Patrimônio,
Astorga-PR.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF.
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão, em formato eletrônico, será realizado em sessão pública, no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria
nº 053/2020 do CINDEPAR, de 04 de agosto de 2020.
II - OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
implantação, gerenciamento e administração de sistema informatizado e integrado para

fornecimento de auxílios alimentação e refeição, por meio de cartão magnético, para atender os
empregados públicos do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado
do Paraná CINDEPAR.
III - CONSULTAS AO EDITAL
3.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na sede
administrativa
do
CINDEPAR, localizada na Rua Rodolfo Bernardelli, nº 305, casa 01, Gleba Patrimônio, no
município de Astorga, estado do Paraná, e poderá ser consultada, em dias úteis, no horário das
8h30min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min.
3.2. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelos seguintes endereços
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e http://200.155.36.252:8090/portaltransparencia/.
3.3. As empresas e/ou representantes interessados na presente licitação deverão acompanhar as
publicações referentes ao processo no Órgão Oficial de Divulgação do CINDEPAR DIÁRIO
ELETRÔNICO OFICIAL DO PARANÁ (http://diariooficialdoparana.com.br/site/publicacao/12143), e
no sitio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, com vista a possíveis alterações e
avisos.
3.4. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser realizados através do e -mail
licitacao@cindepar.com.br ou na sede administrativa do Consórcio, no endereço e horários
citados no item 3.1.
IV IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o
faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão
pública do certame.
4.2. As impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não
serem conhecidos:
a) ser dirigida ao Pregoeiro, conforme estabelecido no item 4.1;
b) ser apresentada em uma via original, datilografada ou impressa, devendo vir
acompanhada de CPF ou RG - em se tratando de pessoa física - e CNPJ - em se tratando
de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada) - bem como do respectivo
ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário,
efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante;
c) ser enviada por e-mail, digitalizada, juntamente com as digitalizações dos demais
ser protocolada junto
ao Setor de Protocolo do CINDEPAR, na Rua Rodolfo Bernardelli, 305, casa 1, Jardim
Imperial, na cidade de Astorga-PR, CEP 86730-000.
4.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
4.2.2. O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.
4.2.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.
4.3. 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, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitacao@cindepar.com.br.
4.3.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
4.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
4.4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas cujo ramo seja compatível com o objeto
da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos e que estejam com
CREDENCIAMENTO regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF,
conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo
com as
orientações que
seguem
no
link:
www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf , até o terceiro dia útil à data do
recebimento das propostas.
5.1.2. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRASNET, no ato de abertura do Pregão.
5.1.3. É vedada a participação, neste certame, de pessoa jurídica na qual haja administrador
ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou pela contratação; ou
b) autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.
5.2. Não poderá participar da presente licitação empresa:
a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
b) que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei n. 8.666/93;
c) que esteja proibida de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
d) que esteja sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de
falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
e) que esteja reunida em consórcio, ou seja controlada, coligada ou subsidiária entre si
qualquer que seja a forma de constituição.
f) inadimplente ou em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o Consórcio, até o
seu efetivo cumprimento.
5.3. A observância do disposto no
é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
5.4
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a
49;
5.4.2. 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 neste Edital;
5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.4.4. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal;
5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.4.5. 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.
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o l icitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
VI- CREDENCIAMENTO
6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados em certames realizados na modalidade Pregão em formato
eletrônico.
6.2. 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.
6.3. 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 a realização de funções
inerentes a este Pregão.
6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedo r do
sistema ou do CINDEPAR por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
6.5. É de responsabilidade do 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.
6.5.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
VII - PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes deverão anexar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no Capítulo XI deste Edital, proposta com a descri ção do
objeto ofertado e o preço, que contenha todas as informações encontradas no Modelo de
Proposta de Preços (Anexo II), até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.1.1. Deverá, ainda, ser anexada junto à proposta e documentação de habilitação,
declaração, assinada por contador ou representante legal, de que a licitante cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, quando a licitante
sistema eletrônico.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
7.4. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.5. Compete 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.

7.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistem a.
7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para a avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
VIII PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta, ainda, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos disponíveis.
8.2. A proposta deverá ser expressa através de valor em R$ (reais), com até dois dígitos após a
vírgula, sendo que o não atendimento ao solicitado acarretará a desclassificação da empresa
participante.
8.2.1. Entende-se, a partir do percentual máximo admitido, que as propostas deverão ser
apresentadas em valores decrescentes a partir do valor total máximo admissível
estabelecido para este certame licitatório.
8.3. O campo de Descrição Detalhada deve ser preenchido de modo que o objeto descri to
possua todas as especificações do objeto deste processo licitatório, de modo que preencha todos
os requisitos especificados no Anexo I deste Edital (termo de referência).
8.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
IX

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
9.1. No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, tendo como referência o Horário de
Brasília, a sessão pública na internet, realizada por meio de sistema eletrônico, será aberta por
comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da fase de
lances.
9.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis
ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo I (Termo de Referência)
deste Instrumento Convocatório.
9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. A não classificação da proposta não impede ou seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre Pregoeiro e os
licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO.
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para a
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema, mesmo que este seja intermediário, ou seja, maior que o menor lance
ofertado até aquele momento.
9.8. 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$
50,00 (cinquenta reais reais).
9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três)
segundo, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema.
9.10. Será adotado o modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.10.1. A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do
período de duração da sessão pública.
9.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública de lances encerrar-se-á automaticamente.
9.10.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema,
poderá o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances em prol da consecução do melhor preço.
9.11. Em caso de falha no sistema, os lances feitos em desacordo com os itens de 8.6 a 8.10 e
seus subitens, deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a
ocorrência
ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
9.11.1. Na hipótese do item anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
9.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
9.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.14. No caso da desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.15. 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 após decorridas vin te e
quatro horas da comunicação do fato, pelo Pregoeiro, aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para a divulgação.
9.16. O Critério de julgamento adotado será o de maior desconto (ou seja, menor valor total),
conforme definido neste Edital e seus anexos.
9.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.18. Em relação a itens não exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automát ica, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação de
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
9.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.18.2. A melhor classificada, nos termos do subitem anterior, terá direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após comunicação
automática para tanto.
9.18.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as
demais
licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
9.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
9.19. A Ordem de apresentação de propostas e lances, pelos licitantes, é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguida de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto fechado
(que não é o caso deste Pregão que será realizado no modo de disputa aberto).
9.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurando -se a preferência,
sucessivamente, aos bem produzidos:
9.20.1. no país;
9.20.2. por empresas brasileiras;
9.20.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;
9.20.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para a pessoa com deficiência ou para trabalho reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
9.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
9.22. 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.
9.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.23. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
9.24. Os itens desta licitação não foram distribuídos conforme o art. 48 da Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, ante a inconveniência que seria gerada
no caso de haver mais de uma empresa vencedora. Tal inconveniente seria ocasionado por
obrigar um tratamento diferenciado entre os funcionários, que
teriam
seus
benefícios
administrados por empresas diferentes uns dos outros, o que poderia gerar insatisfaç ão dentro
da equipe mesmo em caso de prestação de serviços com qualidades muito parecidas.
9.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

X ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
10.2. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização d e
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solici tação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de encerrado o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
10.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam -se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.7.
e horário para a sua continuidade.
10.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negocial a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste edital.
10.8.1. Na hipótese em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
10.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
XI - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia 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:
a) SICAF
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
c)
Cadastro
de
Impedidos
de
Licitar
do
TCE-PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx).
11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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 d a
qual seja sócio majoritário.
11.2. Constatada a existência da sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993, o
Pregoeiro julgará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.3. Constatada a existência da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993, o
Pregoeiro julgará o licitante inabilitado, caso a sanção tenha sido aplicada por algum dos
municípios consorciados ao CINDEPAR, ou pelo próprio CINDEPAR, por falta de condição de
participação.
11.4. No caso de inabilitação, seguir-se-á a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
11.5. Verificada a aceitabilidade das propostas, o Pregoeiro analisará a documentação de
habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s), devendo esta(s) apresentar todos os documentos
.
11.5.1. Documentos que não forem eletronicamente verificáveis, deverão obrigatoriamente
constar no SICAF.
11.5.2. Aqueles documentos que puderem ser verificados eletronicamente, poderão tanto ser
anexados ao sistema concomitantemente com a proposta de preços, antes do início da
sessão, como também poderão constar no SICAF.
11.6. Habilitadas as empresas vencedoras, o Pregoeiro as convocará, item a item, para que
anexe(m) em ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema COMPRASNET, a
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto,
o Pregoeiro fará uso da
documentos
ponível apenas para o licitante vencedor.
11.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
11.8. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (DUAS)
HORAS desde que dentro do horário de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das
8:30h às 11:00h e das 13h00min às 17h00min, contados da convocação.
11.9. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio
do e-mail: licitacao@cindepar.com.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O
Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do CINDEPAR quanto do emissor.
11.9.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo
de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o
envio da Proposta de Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o
registro da não aceitação da proposta.
11.10. A(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço deverá(ão) apresentar os seguintes
documentos, necessários à habilitação no certame:
11.10.1. Quanto à habilitação jurídica:

a) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da junta comercial da respectiva sede;
b) em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado de Condição de
Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) 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;
d) no caso de ser sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
e) no caso de Sociedade Simples: inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação de seus
administradores;
f) no caso de cooperativa: Ata de Fundação, Estatuto Social em vigor, com Ata da
Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
g) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de
autorização;
OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e
compatível com o objeto da licitação.
11.10.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) 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 2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, na forma da lei;
d.1) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadua l do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou órgão equivalente,
do domicílio ou sede da proponente, na forma da lei.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente
pelo site: www.tst.jus.br, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
11.10.3. Quanto à qualificação econômica financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social , já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
a.1) no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8538/2015);
a.2) somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal,
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balanço

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
a.3) para as sessões com data de abertura dos envelopes previstas para ocorrer até o
dia 30 de junho, as empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital
SPED, desde que comprovem o enquadramento, poderão apresentar os documentos
o penúltimo exercício social;
a.4) caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;
b) será considerada inabilitada a empresa que não obtiver índices de liquidez corrente,
liquidez geral e solvência geral maiores ou iguais a 1,00 conforme Anexo III, observada a
lados pela
licitante (Anexo III), sob pena de inabilitação;
habilitada desde que tenha capital social equivalente a 10% (dez por cento) do valor
médio estimado da contratação.
c) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas de
preço.
11.10.4. Quanto à qualificação técnica:
a) comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
a.1) será permitida a apresentação de mais de 01 (um) atestado para fins de somatório dos
valores do contrato, se a prestação do serviço ou fornecimento tiver sido realizada de forma
concomitante, ou seja, desde que os atestados apresentados sejam de períodos em que os
inícios de vigência estejam compreendidos dentro de um intervalo de 12 (doze) meses.
a.2) o Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido em papel timbrado da pessoa
jurídica emitente, constando o endereço, CNPJ, endereço eletrônico e telefones, com
identificação do nome e cargo do signatário.
11.10.5. Outras Declarações:
a) Declaração que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa para fins da
Lei Complementar n°123/2006 e suas alterações, se for o caso. (Anexo IV).
11.11. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor
ou pelo edital, deverão ter sido emitidos até 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do
Pregão.
11.12. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresente irregularidades.
11.13.1. Havendo irregularidades na documentação fiscal e trabalhista nos termos do item
anterior, será concedido o benefício do art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/06. A não
regularização fiscal e trabalhista no prazo estipulado no referido dispositivo da Lei Complementar
123/06 acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
11.13.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa e empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda todas as demais exigências do Edital.

11.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que não pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, estará
dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da
apresentação de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. Em caso de
licitação exclusiva para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não se aplica
este dispositivo.
11.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
11.16. O licitante provisoriamente vencedor de um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
11.16.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja(s) retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
11.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
11.19. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos de
habilitação que deveriam ter sido anexados juntamente com a proposta ou juntados
previamente no SICAF, sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na
inabilitação da licitante, destacando, porém, que o Pregoeiro poderá relevar vícios formais
que não comprometam a seriedade e substancialidade da proposta, atendendo-se sempre
o princípio da boa-fé e o princípio da supremacia do interesse público.
XII 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 deverá:
12.1.1. ser apresentada conforme modelo do Anexo II, ou em modelo próprio, desde que
contenha todas as informações ali previstas, em uma via, datilografada ou digitada, de
preferência em papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas
demais pelos proponentes ou seus procuradores autorizados, sem entrelinhas, rasuras ou
borrões, com indicação do número deste certame, identificação da empresa proponente, nº do
CNPJ, endereço, números de telefone, e-mail, e assinatura do seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado.
12.1.2. 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.
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, se for o caso, vinculam a Contratada.
12.4. Na proposta deverão estar inclusos todos os impostos, taxas e tributos incidentes sobre o
objeto; bem como fretes, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do
objeto e despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações
decorrentes desta licitação e devem ser elaboradas em conformidade com as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). Os
valores devem, ainda, conter apenas dois dígitos após a vírgula.
12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
XIII - RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes tividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o
recurso,
fundamentadamente.
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.
13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interesses, no endereço
constante neste Edital.
XIV REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1. 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.
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de
2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
14.2.1. A convocação se dará por meio do siste
-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
14.2.2. 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.
XV ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
15.2. Impetrado recurso, após decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão, por publicação no
Órgão Oficial de Divulgação do CINDEPAR DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL DO PARANÁ
(www.diariooficialdoparana.com.br), competindo à autoridade superior adjudicar o objeto a
licitante vencedora e homologar o procedimento licitatório.

XVI GARANTIA DE EXECUÇÃO
16.1. Não será exigida a apresentação de garantia de execução para a presente contratação
XVII - DAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
17.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no Contrato Administrativo,
cuja minuta consta do Anexo V.
17.2. O prazo para assinatura do Contrato Administrativo será de 05 (cinco) dias, contados da
convocação da adjudicatária por meio de correio eletrônico ou qualquer outro meio a critério do
CINDEPAR, ocasião em que, se necessário, deverá ser atualizada a Certidão de Débitos relativa aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; e o
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
FGTS.
17.3. O Contrato Administrativo deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária
(diretor, sócio da empresa ou procurador), conforme o contrato social e, na hipótese de nomeação
de procurador, deverá o respectivo instrumento ser apresentado juntamente com documento oficial
de identidade com fotografia do representante, atendidas as exigências do subitem 1 5.2.
17.4. A critério do CINDEPAR, o prazo para assinatura do Contrato Administrativo poderá ser
prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.
17.5. Farão parte integrante do Contrato Administrativo, todos os elementos apresentados pela
licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como, as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.
17.6. No interesse do consórcio, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio do contrato,
decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento),
com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte, para a
contratada, direito a qualquer reclamação ou indenização.
17.7. O Contrato Administrativo terá validade por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso
haja interesse das partes.
XVIII - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. A execução dos serviços objeto desta licitação dar-se-á na forma e prazo estabelecidos no
Anexo I deste edital.
18.2. No caso d´a licitante vencedora não dar andamento para a execução do objeto desta licitação, o
consórcio ficará com a liberdade de, a seu critério, verificando a aceitabilidade das propostas
subsequentes, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, e procedendo à contratação,
desde que o preço seja aceitável, apurados mediante pesquisa realizada pelo consórcio, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta lei e legislação pertinente.
18.3. A licitante vencedora somente poderá emitir a nota fiscal, após a execução dos serviços,
mediante atestado emitido pelo consórcio.
18.4. O objeto deste certame será recebido provisoriamente pelo responsável do Setor competente,
para verificação da conformidade com as especificações constantes no Anexo I deste Edital e com a
Proposta de Preços apresentada.
XX- DO PAGAMENTO
20.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado para o exercício 2020
está prevista e indicada no processo pelo Departamento competente do Consorcio, sob os números:
Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Proj. /
Ativ.

Despesa

Red.

01

001

04

122

0001

2002

3.3.90.39.00.00

07

01

001

15

452

0001

2003

3.3.90.39.00.00

20

01

001

15

452

0001

2004

3.3.90.39.00.00

39

01

001

15

452

0001

2005

3.3.90.39.00.00

49

20.1.1. Ultrapassado o exercício financeiro de 2020, o Consórcio adotará as medidas
necessárias para assumir a dotação correspondente para o período.
20.2. As condições e prazos de pagamento estão fixados no Anexo I deste edital.
XXI DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
21.1. OS PREÇOS DAS PROPOSTAS PERMANECERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO
PRAZO DE DOZE MESES, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
21.2. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de vigência do Contrato
Administrativo, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no
preâmbulo do presente Edital.
21.2.1. Em caso de prorrogação da vigência do Contrato, após os 12 meses de vigência,
também não se aplicará qualquer reajuste ou revisão por se tratar de taxa administrativa por
XXII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato Administrativo e/ou
retirar o documento equivalente, implicará no pagamento de multa correspondente a 10% (dez
por cento) calculada sobre o valor total da proposta apresentada e suspensão temporária de
participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
5 (cinco) anos.
22.2. Se a licitante vencedora ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o CINDEPAR pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
22.3. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Consórcio CINDEPAR
poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a Licitante vencedora do certame concorrido diretamente;
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado para entrega
e execução do objeto e/ou paralização dos serviços, calculado sobre o valor total estimado
para fornecimento e execução dos objetos com atraso, até o décimo dia corrido, após o
que, aplicar-sec) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para o fornecimento e
execução do objeto, na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações
assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o contrato;
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
22.4. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo,
caberá
interposição de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
22.5. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a responsabilidade da licitante
inadimplente, por eventuais perdas e danos causados ao CINDEPAR.
22.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis, e deverá ser paga ao CINDEPAR, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
data de sua aplicação ou poderão ser descontadas dos pagamentos das faturas devidas pelo
CINDEPAR, quando for o caso.
XXIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. O preço máximo estimado para o presente processo licitatório é o estabelecido no Anexo I
deste edital.
24.2. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital
obtidas por meio de terceiros.

24.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas
implicará
na imediata
desclassificação ou inabilitação da proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
24.4. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e em seus anexos é
complementar entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro será considerado especificado e válido.
24.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes,
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3°
do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.
24.5.1. O Pregoeiro poderá conceder prazo de até 2 (dois) dias úteis para o cumprimento
das diligências promovidas.
24.5.1. Se houver solicitação de documentos complementares, estes deverão ser
apresentados em original ou em cópia autenticada, sendo enviadas via sistema.
24.5.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação da licitante ou a
desclassificação da proposta.
24.6. As decisões da Autoridade Competente e do Pregoeiro do Consórcio serão publicadas no
Órgão Oficial de Divulgação do CINDEPAR DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL DO PARANÁ
(www.diariooficialdoparana.com.br) e, ainda, estará disponível nos escritórios do CINDEPAR, no
endereço indicado no item 3.1 deste edital, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto
no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
24.7. A participação de licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
24.8. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o consórcio
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e
fundamentado.
24.9. O Consórcio poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
24.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.11. A detecção, pelo consórcio, a qualquer tempo durante a utilização dos bens adquiridos
através da presente licitação, de vícios na qualidade nos mesmos, importará na aplicação dos
dispositivos da Lei Federal nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
24.12. 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.
24.13. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.14. 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 prazos em dias de expediente na
Administração.
24.12. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I: Descrição do Objeto;
ANEXO II: Modelo de Proposta de Preço;
ANEXO III: Modelo de Cálculo para Qualificação Econômico-financeira;

ANEXO IV: Declaração de que a proponente se enquadra como micro-empresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso;
ANEXO V: Minuta da Ata do Contrato Administrativo;
21.13. Fica eleito o foro da Comarca de Astorga, Estado do Paraná, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.

Astorga-PR, 05 de agosto de 2020.

EDSON HUGO MANUEIRA
Presidente Cindepar

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
1. OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de auxílio alimentação e refeição, por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos,
com tecnologia de chip e/ou com senha individual, para atendimento aos empregados públicos
admitidos pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do
Paraná - CINDEPAR.
1.2. Está incluído no preço o fornecimento dos cartões magnéticos (primeira via e, caso necessário,
segundas vias), na quantidade equivalente ao número de empregados públicos admitidos pelo
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR.
2. JUSTIFICATIVA
Há no Protocolo de Intenções deste Consórcio, nos incisos II e III do § 10º, de seu art. 37, a
instituição da concessão dos vales alimentação e refeição aos empregados públicos contratados pelo
regime celetista do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do
Paraná, benefícios esses que visam proporcionar aos trabalhadores melhores condições nutricionais,
com maior qualidade de vida, saúde, redução de acidentes e aumento da produtividade.
3. DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E VALOR:

It

DESCRIÇÃO

1

Implantação,
gerenciamento,
administração
e
fornecimento de auxílio
alimentação, por meio
de cartões magnéticos
e/ou eletrônicos que
possibilite a aquisição
de gêneros alimentícios
através da rede de
estabelecimentos
credenciados.
Implantação,
gerenciamento,
administração
e
fornecimento de auxílio
refeição, por meio de
cartões
magnéticos
e/ou eletrônicos que
possibilite a aquisição
de gêneros alimentícios
através da rede de
estabelecimentos
credenciados.

1.1

1.2

UN

QT

UN

20

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR
TOTAL
MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL
ESTIMADO

R$ 309,93

R$
6.198,60

R$
74.383,20

TAXA DE
ADM.

VALOR
TOTAL
ANUAL
MÁXIMO
POR
SUBITEM

- R$
833,09
(-1,12%)

R$
73.550,11

VALOR
TOTAL
ANUAL
MÁXIMO P/
CONTRATA
ÇÃO

R$
257.443,18

UN

15

R$ 1.033,20

R$
15.498,00

R$
185.976,00

- R$
2.082,93
(-1,12%)

R$
183.893,07

3.1. Valor máximo do Licitação: R$ 257.443,18 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e dezoito centavos).

3.2. Foi deixado de estabelecer a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação
de Microempresas e Empresas de pequeno porte, ante a inconveniência que seria gerada no caso de
haver mais de uma empresa vencedora. Tal inconveniente seria ocasionado por obrigar um
tratamento diferenciado entre os funcionários, que teriam seus benefícios administrados por
empresas diferentes uns dos outros, o que poderia gerar insatisfação dentro da equipe mesmo em
caso de prestação de serviços com qualidades muito parecidas.
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
4.1. MENOR PREÇO, obtido através da menor percentual (ou valor) de taxa de administração.
4.1.1. Percentual máximo de Taxa de Administração: - 1,12%.
4.2. O percentual da taxa de administração será aplicado sobre o valor total das Notas Fiscais de
produtos fornecidos pelos estabelecimentos credenciados pela licitante vencedora.
5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta deverá ser expressa através de valor em R$ (reais), com até dois dígitos após a
vírgula, sendo que o não atendimento ao solicitado acarretará a desclassificação da empresa
participante.
5.1.1. Entende-se que as propostas deverão ser apresentadas em valores decrescentes a partir
do valor apresentado na última coluna (VALOR TOTAL ANUAL MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO)
da tabela do capítulo 3 (três) deste termo de referência.
5.1.2. Para fins de execução do contrato originado a partir desta licitação, será calculado o valor
percentual de desconto usando como referência a soma dos valores contidos na oitava coluna
(R$ 74.383,20 + R$ 185.976,00 = R$ 260.359,20) da tabela do capítulo 3 (três) deste termo de
referência.
5.1.2.1. Deste modo, o valor percentual da taxa administrativa a ser aplicada na execução
do contrato, será calculada através da seguinte fórmula:
Taxa administrativa (%) = [ (Valor do lance vencedor / R$ 250.000,00)

1 ] x 100

5.1.2.2 A título exemplificativo, consideremos a hipótese em que o valor do lance vencedor
seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Deste modo teríamos:
Taxa adm. (%) = [ (250.000,00 / 260.359,20) 1 ] x 100;
Taxa adm. (%) = [ 0,960211891879 1 ] x 100;
Taxa adm. (%) = - 3,9788108121 %;
Taxa adm. arredondada para duas casas decimais após a vírgula (%) = - 3,98 %;
Obs 1: Uma taxa de desconto de 3,98 % faria com que o lance final devesse ser negociado
para ajustar-se à mesma, o que nesta hipótese resultaria em um valor de R$ 249.997,19
(duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).
Obs 2: O valor da taxa arredondada nunca poderá ser inferior ao valor da taxa calculada, o
que implica que, caso se faça necessário o arredondamento, o valor final resultará menor
que o valor do último lance, ficando o licitante obrigado a aceitá-lo
6. FORMA DE EXECUÇÃO:
6.1. O número atual de empregados celetista do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e
Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR, é de 18 (dezoito) funcionários, havendo uma
previsão de contratação de mais 02 (dois) empregados, sobe esse regime, no decorrer do ano de
2020.
6.1.1. Todos os empregados celetistas fazem jus ao vale alimentação no valor de R$ 309,93
(trezentos e nove reais e noventa e três centavos).
6.1.2. Atualmente, 13 (treze) empregados celetistas fazem jus ao vale refeição, porém, para este
benefício, o valor total mensal varia de acordo com o número de dias trabalhados em municípios

que não sejam àquele em que o funcionário resida, ou o município sede do Consórcio. O valor
recebido por dia trabalhado nas condições acima expostas é de R$ 51,66 (cinquenta e um reais
e sessenta e seis centavos).
6.2. Os cartões eletrônicos e/ou magnéticos deverão ser personalizados, protegidos contra extravio e
roubo, por meio de senha; deverá conter nome do titular, bem como o nome do Consórcio
CINDEPAR.
6.3. Os cartões eletrônicos deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de
utilização e a numeração da senha pessoal, no endereço informado pelo CINDEPAR.
6.4. A Licitante vencedora deverá manter nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede,
indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos.
6.5. O CINDEPAR exigirá, a qualquer tempo, a inclusão de novos estabelecimentos que atendam às
exigências deste Termo de Referência, a serem credenciados pela Licitante Vencedora.
6.6. A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo CINDEPAR no caso de novas contratações
e/ou demissões, de acordo com a rotatividade dos funcionários.
6.7. A Licitante Vencedora deverá manter controle informatizado e emitir relatórios gerenciais das
emissões dos cartões, como também relatórios contendo: Nome do colaborador do CINDEPAR,
número do cartão, data e valor do crédito concebido.
6.8. A Licitante Vencedora deverá dispor de central de atendimento telefônico, Serviço de
Atendimento ao Cliente SAC, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana para prestar informações,
receber comunicações de interesse do CINDEPAR e de seus beneficiários, em especial, solicitação
do bloqueio dos cartões.
6.9. Emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto e extravio; e efetuar a transferência de
saldo remanescente para o novo cartão.
6.10. No caso de danificação do cartão pelo próprio usuário, perda, roubo ou extravio, a taxa de
reposição não poderá ser superior a R$ 5,00 (cinco reais).
6.11. A licitante vencedora deverá implantar e configurar o sistema de gerenciamento do serviço de
Vale Alimentação e Refeição sem quaisquer custos adicionais, de forma que o CINDEPAR possa
fazer uso do sistema a qualquer momento, tanto para a conferência ou qualquer outrafinalidade.
6.12. Os cartões serão recebidos pela Comissão de Recebimento de Material que depois de
verificado e atendidas todas as exigências e condições do Edital de abertura do certame, atestará o
recebimento definitivo.
6.13. A licitante vencedora deverá disponibilizar o valor total do crédito, ao funcionário, no dia 01 (um)
de cada mês e o pagamento junto à empresa administradora do cartão será realizado no prazo de 15
(quinze) dias úteis a partir da data em que for lançado o crédito no cartão magnético dos funcionários
com a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.
6.14. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira
responsabilidade da licitante vencedora, independentemente da vigência do contrato, ficando claro
que o CINDEPAR não responderá solidária nem subsidiariamente por esse reembolso.
6.15. A licitante vencedora deverá observar os seguintes prazos:
a) Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da expedição da NAD Nota de Autorização de Despesa pelo CINDEPAR e
recebimento pela Licitante Vencedora;
b) Emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 03 (três) dias úteis, contados a
partir da data do pedido do CINDEPAR;
c) Substituição dos cartões: prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da realização do
pedido de emissão do novo cartão;
d) Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese do usuário deixar de integrar o
sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo: período mínimo de 90
(noventa) dias da data da última disponibilização.
6.16. Os cartões magnéticos/eletrônicos de alimentação e refeição deverão possibilitar a aquisição de
n
contemplar ininterruptamente o município de Astorga por ser sede do Consórcio.

6.16.1. Devem ser contemplados, também, os municípios consorciados onde estiverem sendo
executados os serviços do Consórcio, durante a duração dos mesmos.
6.16.1.1. Para o cadastramento de fornecedores nos municípios consorciados onde estiverem
sendo realizadas obras de pavimentação, o CINDEPAR fará tal solicitação e a licitante
vencedora terá o prazo de 10 dias para proceder o cadastramento de estabelecimentos e
informar ao CINDEPAR. Tal cadastramento deverá vigorar até o término dos serviços a serem
prestados pelo CINDEPAR naquele município.
6.16.1.2. Nas cidades onde se solicite o cadastramento de estabelecimentos em virtude da
realização de serviços de pavimentação, a Licitante Vencedora deverá cadastrar, no mínimo, as
seguintes quantidade de estabelecimentos:
a) para municípios com população de até 15.000 habitantes, de acordo com o último censo
do IBGE disponível: 1 (um) restaurante;
b) para municípios com população entre 15.001 e 30.000 habitantes, de acordo com o último
censo do IBGE disponível: 2 (um) restaurantes e 1(um) mercado/supermercado;
c) para municípios com população entre 30.001 e 80.000 habitantes, de acordo com o último
censo do IBGE disponível: 3 (três) restaurantes, 2 (dois) mercados/supermercados e 1 (uma)
padaria;
d) para municípios com população acima de 80.000 habitantes, de acordo com o último censo
do IBGE disponível: 5 (cinco) restaurantes, 3 (três) mercados/supermercados e 3 (três)
padaria.
7. REQUISITOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO
7.1. Como condição para a Homologação do processo, a licitante vencedora deverá apresentar
planilha, em papel timbrado, com assinatura do representante legal, com Nome Fantasia, Razão
Social, CNPJ/MF, endereço completo (rua/avenida, bairro, nº) e telefone dos estabelecimentos
comerciais credenciados no estado do Paraná:
7.1.1. No município de Astorga, cidade sede do CINDEPAR, deverá haver, no mínimo os
seguintes quantitativos de estabelecimentos credenciados: 02 (dois) supermercados, 02 (duas)
padaria, 02 (dois) restaurantes;
8. DOS PRAZOS
O prazo de vigência da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado caso haja necessidade.
9. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA:
A licitante vencedora deverá implantar o sistema de gerenciamento e administração de auxílio
alimentação e refeição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da assinatura do
contrato de prestação de serviços.
10. FORMA DE PAGAMENTO
10.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado para o exercício 2020
está prevista e indicada no processo pelo Departamento competente do Consorcio, sob os
números:

Órgão Unidade Função Sub-função Programa Proj. / Ativ.

Despesa

Red.

01

001

04

122

0001

2002

3.3.90.39.00.00

07

01

001

15

452

0001

2003

3.3.90.39.00.00

20

01

001

15

452

0001

2004

3.3.90.39.00.00

39

01

001

15

452

0001

2005

3.3.90.39.00.00

49

10.1.1. Ultrapassado o exercício financeiro de 2020, o Consórcio adotará as medidas
necessárias para assumir a dotação correspondente para o período.
10.2. A licitante vencedora enviará relatório de despesas, ao Consórcio, em até 02 (dois) dias do
lançamento dos créditos.
10.3. O CINDEPAR validará o relatório e autorizará a emissão da Nota Fiscal até o 5º (quinto) dia útil
a partir do lançamento dos créditos. A emissão da Nota Fiscal deverá ocorrer a partir do dia da
autorização, com prazo de entrega de até 05 (dias) corridos desta data.
10.4. O pagamento será efetuado num prazo de até 15 (quinze) dias úteis a partir da data em que
forem lançados os créditos nos cartões eletrônicos e/ou magnéticos dos colaboradores, desde que os
prazos anteriores tenham sido respeitados.
10.5. A licitante vencedora deverá entregar a respectiva Nota Fiscal / Fatura nos escritórios do
CINDEPAR, localizados na Rua Rodolfo Bernardelli, 305, casa 01, Gleba Patrimônio, na cidade
Astorga-PR, durante o horário de expediente ou enviada para endereço eletrônico oficial do
Consórcio.
10.6. Para execução do pagamento de que trata o item 10.3, a Licitante Vencedora deverá fazer
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasuras, com data legível, a descrição do objeto
licitado, o valor, o nome do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, CNPJ/MF nº 18.273.727/0001-08,
conforme a origem da receita para pagamento a ser indicada na Nota de Autorização de
Despesa/Empenho para emissão da Nota Fiscal, fazendo menção ao processo licitatório e a Ata de
Registro de Preços/Contrato Administrativo.
10.7. A Licitante Vencedora deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela,
os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal.
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito
Negativo do domicilio ou sede do licitante.
d) Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da seda da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão
Positiva com efeito negativo.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa. (CNDT)10.7 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento
será suspenso até as providências pertinentes serem tomadas por parte da licitante vencedora.
10.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma 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 o Consórcio.
10.8.1. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
10.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
10.10. O Consórcio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial.
10.11. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal / Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. Constituem obrigações da Licitante vencedora:
a) Fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência às prescrições e exigências contidas
neste Termo de Referência, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta
apresentada.
b) Manter, durante a vigência do contrato administrativo, representante ou preposto capacitado
e idôneo que a represente, integralmente, em todos os atos, bem como todas as condições de
habilitação e qualificações exigidas no Edital de abertura do certame;
c) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao Consorcio ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução dos serviços contratados, diretamente por
seu preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento feito pelo Consórcio;
d) Assumir as despesas relacionadas com taxas e licenciamentos e outras que incidam
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o Consórcio de
qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências;
e) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais ou comerciais;
e) Notificar o Consórcio de eventual alteração em sua razão social ou de mudança em sua
diretoria ou estatuto, enviando cópia da documentação de alteração, no prazo de até 15
(quinze) dias, contados a partir da data de registro da alteração;
f) Comunicar por escrito o CINDEPAR ou o Fiscal do Contrato/Ata de Registro de Preços, no
menor espaço de tempo possível, qualquer problema com equipamentos, aparelhos ou outros
relacionados à execução dos serviços, para que a Administração possa tomar as providências
necessárias;
g) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber
instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao
cumprimento de suas obrigações;
h) Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de
habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração do contrato.
j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sendo
admitida somente a subcontratação parcial do objeto, em casos excepcionais, desde que
seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral por parte da
contratada, necessitando, ainda, para a cessão parcial do contrato, de autorização formal
da contratante;
k) Em caso de paralização do serviço, sem motivo justificável serão aplicadas as penalidades
previstas no edital de abertura do certame e no instrumento contratual;
l) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e
informações que vier a ter acesso, direta ou indiretamente durante a execução do objeto,
devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprirem esta obrigação;
m) Devolver os valores dos benefícios cobrados indevidamente, em até 30 (trinta)dias corridos,
a contar da solicitação do CINDEPAR;
n) Encaminhar mensalmente relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e
totais), constando o nome do empregado, o valor base de cálculo e o valor efetivamente
estornado, além da referência do atendimento (protocolo);
o) Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da
Central de Atendimento 24 horas;
p) Permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais;
q) Fornecer suporte para customização de sistema, para efetuar pedidos de crédito nos cartões
eletrônicos, por meio de arquivos eletrônicos;
r) Aceitar, nas mesmas condições constantes no contrato, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

s) Atender prontamente às reclamações do Consórcio, bem como, reparar, corrigir,
remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto fornecido com
vícios, defeitos ou incorreções;
11.2. Constituem obrigações do Consórcio CINDEPAR:
a) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada notificando-a
para corrigi-las, no prazo a ser fixado;
b) Efetuar o pagamento à Licitante vencedora, de acordo com o estabelecido no Contrato/Ata
de Registro de Preços;
c) Fiscalizar o bom andamento dos serviços prestados pela Licitante Vencedora, notificando
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas na execução
do objeto do Contrato/Ata de Registro de Preços, podendo recusar o recebimento, caso não
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados à execução do objeto contratado
que venham a ser solicitados pela Licitante Vencedora;
12. DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Por se tratar de taxa de administração, não caberá reajustamento desta em nenhum momento.
13. DAS SANÇÕES
13.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a Licitante Vencedora estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Licitante Vencedora concorrido diretamente;
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado na execução
do objeto, calculado sobre o valor total estimado para a execução dos serviços com atraso, até
o décimo dia corrido, após o que, aplicar-sem;
c) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do Contrato Administrativo, na hipótese
do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o
Contrato na forma da lei;
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.2. No caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, caberá interposição de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
13.3. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a responsabilidade da Contratada
inadimplente, por eventuais perdas e danos causados ao consórcio.
13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis, e deverão ser pagas ao consórcio, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data
de sua aplicação ou poderão ser descontadas dos pagamentos das faturas devidas pelo consórcio,
quando for o caso.
14. FISCAL DO CONTRATO
14.1. A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma ampla e irrestrita,
competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício.
15. LISTA DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDEPAR

1.
2.
3.
4.
5.

Alvorada do Sul
Andirá
Ângulo
Arapuã
Araruna

6.
7.
8.
9.
10.

Ariranha do Ivaí
Assaí
Astorga
Atalaia
Altamira do Paraná

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Barbosa Ferraz
Barra do Jacaré
Bela Vista do Paraíso
Boa Vista da Aparecida
Bom Sucesso
Borrazópolis
Cafeara
Califórnia
Cambira
Campina da Lagoa
Cândido de Abreu
Cantagalo
Capitão Leônidas Marques
Carambeí
Carlópolis
Catanduvas
Centenário do Sul
Cianorte
Colorado
Congonhinhas
Cornélio Procópio
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Sul
Curiúva
Diamante do Norte
Douradina
Doutor Camargo
Entre Rios do Oeste
Faxinal
Fênix
Floraí
Florestópolis
Formosa do Oeste
Francisco Alves
Godoy Moreira
Goioerê
Guaíra
Guairaçá
Guapirama
Guaraci
Guaraniaçu

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ibaiti
Ibiporã
Iguaraçú
Inajá
Indianápolis
Itaguajé
Itaipulândia
Itambaracá
Itambé
Ivaté
Jacarezinho
Jaguapitã
Jandaia do Sul
Jardim Alegre
Jardim Olinda
Jataizinho
Joaquim Távora
Jussara
Kaloré
Lidianópolis
Loanda
Lobato
Londrina
Lunardelli
Lupionópolis
Mamborê
Mandaguaçu
Mangueirinha
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Marilândia do Sul
Marilena
Maripá
Marumbi
Mauá da Serra
Mercedes
Mirador
Miraselva
Missal
Moreira Sales
Munhoz de Mello

93. Nossa Senhora das Graças
94. Nova Esperança
95. Nova Fátima
96. Nova Londrina
97. Nova Santa Bárbara
98. Nova Santa Rosa
99. Novo Itacolomi
100.Palmeira
101.Paraíso do Norte
102.Paranacity
103. Paranavaí
104. Pato Bragado
105. Peabiru
106. Pitanga
107. Pitangueiras
108. Planaltina do Paraná
109.Porecatu
110. Porto Rico
111. Prado Ferreira
112.Primeiro de Maio
113.Quatiguá
114. Quatro Pontes
115. Querência do Norte
116.Rancho Alegre
117. Rio Bom
118. Rolândia
119. Rondon
120. Rosário do Ivaí
121.Sabáudia
122.Santa Cruz de Monte Castelo
123.Santa Fé

124. Santa Inês
125. Santa Isabel do Ivaí

126.Santana do Itararé
127.Santo Antônio da Platina
128.Santo Antônio do Paraíso
129.São Carlos do Ivaí
130.São João do Caiuá
131.São João do Ivaí
132.São Jorge do Patrocínio
133.São José da Boa Vista
134.São Manoel do Paraná
135.São Miguel do Iguaçu
136.São Pedro do Iguaçu
137.São Pedro do Ivaí
138. São Tomé
139. Sarandi
140. Sertanópolis
141. Tamarana
142. Tamboara
143. Tapejara
144. Terra Rica
145. Terra Roxa
146. Três Barras do Paraná
147.Tuneiras do Oeste
148.Turvo
149. Ubiratã
150. Umuarama
151. Uniflor
152. Uraí
153. Xambrê

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social:
Nome de Fantasia (se houver):
CNPJ nº
Endereço:
Telefone:

E-mail:

LOTE

Item

DESCRIÇÃO

1

Implantação,
gerenciamento,
administração
e
fornecimento de auxílio
alimentação, por meio
de cartões magnéticos
e/ou eletrônicos que
possibilite a aquisição
de gêneros alimentícios
através da rede de
estabelecimentos
credenciados.
Implantação,
gerenciamento,
administração
e
fornecimento de auxílio
refeição, por meio de
cartões
magnéticos
e/ou eletrônicos que
possibilite a aquisição
de gêneros alimentícios
através da rede de
estabelecimentos
credenciados.

1.1

1.2

UN

QT

UN

20

VALOR
UNITÁR
IO
MENSAL

R$
309,93

VALOR
TOTAL
MENSAL

VALOR
TOTAL
ANUAL
ESTIMADO

TAXA DE
ADM.

VALOR
TOTAL
ANUAL
MÁXIMO
POR
SUBITEM

R$
6.198,60

R$
74.383,20

- R$
(-x,xx%)

R$

VALOR
TOTAL
ANUAL
MÁXIMO P/
CONTRATA
ÇÃO

R$
(valor
proposto)

UN

15

R$
1.033,20

Valor Global da Proposta (por extenso):
Prazo de validade da proposta:
Representante:
Nome:
CPF:
RG:
Cargo:

R$
15.498,00

R$
185.976,00

- R$
(x,xx%)

R$

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da
presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:
1 - Estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do instrumento contratual
em anexo;
2 - O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta)
dias;
3 - Nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos incidentes sobre os materiais, além do frete para a
entrega;
4 O prazo para a entrega dos materiais é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame, a contar da Nota de
Autorização de Despesa ou instrumento equivalente;
5 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital e do
Instrumento Contratual a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do
objeto e exigências constantes no edital.

Local e data.
Identificação e assinatura do representante ou
credenciado
A licitante deverá preencher sua proposta, conforme item 7.1 deste Edital.
Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com a
assinatura do seu representante.

ANEXO III

MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
deverá calcular

os referidos índices utilizando as fórmulas constantes do quadro abaixo.
Os índices calculados deverão acompanhar, obrigatoriamente, as demonstrações contábeis,
sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:
liquidez corrente: índice maior ou igual a 1,00
liquidez geral: índice maior ou igual a 1,00
solvência geral: índice maior ou igual a 1,00
Se os índices apresentados forem menores que os indicados acima, estarão habilitadas as
empresas que, comprovadamente, demonstrarem que se enquadram na
11.10.3. do Edital nº __
_ _(modalidade da Licitação)_
_ _ - nº ____/____.
MODELO DE CÁLCULO
ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA
LC=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG= Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG=

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
____________, ______ de

de 2020.

(carimbo da empresa, nome e assinatura do representante legal
OBS: A análise econômico financeira deverá ser calculada pela licitante e ser emitida em papel
timbrado da empresa ou com carimbo da empresa juntamente com a assinatura de seu
representante.
OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com a
assinatura de seu representante.

ANEXO IV DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020

O signatário da presente, o senhor _ _ _ ____ , representante legalmente constituído da
proponente ___________________ , declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida
sob o regime legal de
(microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir dos benefícios da Lei
Complementar n°123 de 14 de Dezembro de 2006, sendo que:
a) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP)
do art 3° da Lei Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006.
b) Não tem nenhum dos impedimentos do § do art 3°, da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data

_

_

_

,

de

de 2020.

(Nome e assinatura do responsável legal)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa e apor carimbo da empresa juntamente com a
assinatura de seu representante.

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020
PREGÃO Nº 014/2020 - FORMATO ELETRÔNICO
ATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____ /2020
I

DAS PARTES:

A) O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Marginal, 1.101,
Jardim Imperial, na cidade de Astorga Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.273.727/0001-08,
neste ato representado por seu Presidente, Sr. _
Cédula de Identidade R.G. nº

_, brasileiro, casado, portador da
, SSP - PR, inscrito no CPF/MF sob nº

, residente e domiciliado na cidade de Astorga, Estado do Paraná, doravante
denominado CONTRATANTE.

B) ___________________ , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua
, na cidade de

, Estado

, neste ato representado pelo Sr.
de Identidade RG. n.º
, Estado

II

, inscrita no CNPJ/MF sob nº
, (cargo) brasileiro, portador da Cédula

, inscrito no CPF/MF sob n.º

, residente na cidade de

, doravante denominada CONTRATADA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Contrato decorre do contido no processo administrativo de nº 023/2020, licitação modalidade
Pregão nº 014/2020, em formato eletrônico, e será regido pelas disposições constantes da Lei
Federal nº 8.666/93 de 21/6/93, com as alterações posteriores e legislação correlata e em
conformidade com as cláusulas e demais condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui o objeto deste contrato, a prestação de serviços de implantação, gerenciamento e
administração de sistema informatizado e integrado para fornecimento de auxílios alimentação e
refeição por meio de cartão magnético, para atender aos funcionários do Consórcio Público
Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná CINDEPAR, conforme Edital
de Pregão Presencial nº 011/2020-CINDEPAR, e proposta da contratada, que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição.
Prevê-se o consumo dos seguintes itens com respectivas quantidades, em um período

de 12

(doze) meses, sobre os quais incidirá a taxa administrativa indicada na cláusula quarta deste
contrato:

ITEM

DESCRIÇÃO

Implantação,

UN

QT

VALOR

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL

MENSAL

MENSAL

ANUAL

R$ 309,93

R$ 6.198,60

R$ 74.383,20

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

gerenciamento,

administração e fornecimento
de auxílio alimentação, por
meio de cartões magnéticos
e/ou eletrônicos que possibilite
01

a

aquisição

de

UN

20

gêneros

alimentícios através da rede
de

estabelecimentos

credenciados.
Implantação,

- R$

gerenciamento,

(-x,xx%)

administração e fornecimento
de auxílio refeição, por meio
de cartões magnéticos e/ou
02

eletrônicos que possibilite a
aquisição

de

UN

15

R$ 1.033,20

R$ 15.498,00

R$ 185.976,00

gêneros

alimentícios através da rede
de

estabelecimentos

credenciados.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

R$ (valor do lance vencedor)

DA FORMA DE EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. O número atual de empregados celetista do CONTRATANTE, é de 18 (dezoito), havendo uma
previsão de contratação de mais 02 (dois) empregados, sobe esse regime, no decorrer do ano de
2020.
2.1.1. Todos os empregados celetistas fazem jus ao vale alimentação no valor de R$ 309,93
(trezentos e nove reais e noventa e três centavos).
2.1.2. Atualmente, 13 (treze) empregados celetistas fazem jus ao vale refeição, porém, para este
benefício, o valor total mensal varia de acordo com o número de dias trabalhados em municípios
que não sejam àquele em que o funcionário resida, ou o município sede do CONTRATANTE. O
valor recebido por dia trabalhado nas condições acima expostas é de R$ 51,66 (cinquenta e um
reais e sessenta e seis centavos).

2.2. Os cartões eletrônicos e/ou magnéticos deverão ser personalizados, protegidos contra extravio e
roubo, por meio de senha; deverá conter nome do titular, bem como a razão social do
CONTRATANTE.
2.3. Os cartões eletrônicos deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de
utilização e a numeração da senha pessoal, no endereço informado pelo CONTRATANTE.
2.4. A Licitante vencedora deverá manter nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede,
indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos.
2.5. O CONTRATANTE exigirá, a qualquer tempo, a inclusão de novos estabelecimentos que
atendam às exigências deste Contrato Administrativo, a serem credenciados pela CONTRATADA.
2.6. A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo CONTRATANTE no caso de novas
contratações e/ou demissões, de acordo com a rotatividade dos funcionários.
2.7. A CONTRATADA deverá manter controle informatizado e emitir relatórios gerenciais das
emissões dos cartões, como também relatórios contendo: Nome do colaborador do CONTRATANTE,
número do cartão, data e valor do crédito concebido.
2.8. A CONTRATADA deverá dispor de central de atendimento telefônico, Serviço de Atendimento ao
Cliente SAC, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana para prestar informações, receber
comunicações de interesse do CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação do
bloqueio dos cartões.
2.9. A CONTRATADA deverá emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto e extravio; e
efetuar a transferência de saldo remanescente para o novo cartão.
2.10. No caso de danificação do cartão pelo próprio usuário, perda, roubo ou extravio, a taxa de
reposição não poderá ser superior a R$ 5,00 (cinco reais).
2.11. A CONTRATADA deverá implantar e configurar o sistema de gerenciamento do serviço de Vale
Alimentação e Refeição sem quaisquer custos adicionais, de forma que o CONTRATANTE possa
fazer uso do sistema a qualquer momento, tanto para a conferência ou qualquer outra finalidade.
2.12. Os cartões serão recebidos pela Comissão de Recebimento de Material do CONTRATANTE,
que, depois de verificado e atendidas todas as exigências e condições do Edital de abertura do
certame, atestará o recebimento definitivo.
2.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar o valor total do crédito, ao funcionário, num prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a solicitação realizada pela CONTRATANTE, e o pagamento junto à
empresa administradora do cartão será realizado num prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da data
em que for lançado o crédito no cartão magnético dos funcionários com a apresentação da Nota
Fiscal, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

2.15. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira
responsabilidade da licitante vencedora, independentemente da vigência do contrato, ficando claro
que o CONTRATANTE não responderá solidária nem subsidiariamente por esse reembolso.
2.16. A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos:
a) Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da expedição da NAD Nota de Autorização de Despesa emitida pelo CONTRATANTE
e recebimento pela CONTRATADA;
b) Emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 03 (três) dias úteis, contados a
partir da data do pedido do CONTRATANTE;
c) Substituição dos cartões: prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da realização do
pedido de emissão do novo cartão;
d) Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese do usuário deixar de integrar o
sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo: período mínimo de 90
(noventa) dias da data da última disponibilização.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA E ABRANGÊNCIA

3.1. O Prazo de vigência do contrato administrativo e da execução dos serviços será de 12 (doze)
meses a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado caso haja
necessidade.
3.2. A CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento e administração de auxílio
alimentação e refeição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da assinatura do
contrato de prestação de serviços.
3.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar de imediato os serviços de fornecimento, nas
condições

constantes

do

presente

edital,

possibilitando

a

utilização

dos

cartões

magnéticos/eletrônicos de alimentação e refeição pelos colaboradores do CONTRATANTE,

para

a aquisição de gêneros alimentíci
ininterruptamente o município de Astorga-PR, sede do Consórcio.
3.3.1.

Além do município sede, devem ser contemplados também

os

municípios

consorciados onde estiverem sendo executados os serviços prestados pelo CONTRATANTE.
3.3.1.1. Para o cadastramento de fornecedores nestes municípios, o CINDEPAR emitirá à
CONTRATADA

uma

solicitação,

devendo,

esta,

proceder

o

cadastramento

de

estabelecimentos num prazo de 20 (vinte) dias do envio da solicitação em endereço de email fornecido pela CONTRATADA para este fim. Tal cadastramento deverá vigorar até o
término dos serviços a serem prestados pelo CINDEPAR naquele município.

3.3.1.2. Nas cidades onde se solicite o cadastramento de estabelecimentos em virtude da
realização de serviços de pavimentação, a CONTRATADA deverá cadastrar, no mínimo,
as seguintes quantidade de estabelecimentos, caso ainda não haja:
a) para municípios com população de até 15.000 habitantes, de acordo com o último
censo do IBGE disponível: 1 (um) restaurante;
b) para municípios com população entre 15.001 e 30.000 habitantes, de acordo com o
último censo do IBGE disponível: 2 (um) restaurantes e 1(um) mercado/supermercado;
c) para municípios com população entre 30.001 e 80.000 habitantes, de acordo com o
último

censo

do

IBGE

disponível:

3

(três)

restaurantes,

2

(dois)

mercados/supermercados e 1 (uma) padaria;
d) para municípios com população acima de 80.000 habitantes, de acordo com o último
censo do IBGE disponível: 5 (cinco) restaurantes, 3 (três) mercados/supermercados e 3
(três) padaria.
3.4. A CONTRATADA deverá apresentar planilha, em papel timbrado, com assinatura do
representante legal; contendo Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ/MF, endereço completo
(rua/avenida, bairro, nº) e telefone dos estabelecimentos comerciais credenciados em todo

o

Estado do Paraná, devendo, obrigatória e minimamente, conter as seguintes quantidades e tipos
de estabelecimentos:
3.4.1 Astorga: 02 (dois) supermercados, 02 (duas) padaria, 02 (dois) restaurantes .
CLÁUSULA QUARTA

DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO

4.1. O valor administrado, pela Contratada, no gerenciamento de Auxílios Alimentação e Refeição dos
empregados públicos do CONTRATANTE é de R$

(

), estimado para ser

disponibilizado aos colaboradores ao longo de 12 (doze) meses.
4.1.1. Sobre o valor do item anterior já esta aplicada a taxa de desconto de _,

%(

por cento), o que significa dizer que o referido valor deve equivaler a um valor de R$ 260.359,20
(duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) em créditos
disponibilizados aos beneficiários.
4.2. A CONTRATADA disponibilizará nota fiscal dos serviços ao CONTRATANTE num prazo de até 48
(quarenta e oito) horas a contar da solicitação de inserção de crédito feita por este.
4.3. O CONTRATANTE validará a nota fiscal e autorizará a emissão de boleto de pagamento com
vencimento para, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis a partir da emissão da Nota Fiscal.
4.4. A CONTRATADA deverá entregar a respectiva Nota Fiscal / Fatura no escritório do Consórcio
Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná

CINDEPAR, localizado

na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, Paço do Município de Astorga, Centro, Astorga-PR,
durante o horário de expediente.
4.5. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasuras, com data legível, a descrição do objeto licitado, o preço, o
nome do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, CNPJ/MF nº 18.273.727/0001-08, conforme a origem da receita
para pagamento a ser indicada na Nota de Autorização de Despesa/Empenho para emissão da Nota
Fiscal, fazendo menção ao processo licitatório e a Ata de Registro de Preços/Contrato Administrativo..
4.6. A CONTRATADA deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela, os
seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estaduais;
c) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais;
d) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida gratuita e eletronicamente pelo site do
Tribunal Superior do Trabalho

TST.

4.7. Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será suspenso até as providências pertinentes
serem tomadas por parte da licitante vencedora.
4.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 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 o Consórcio.
4.8.1. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATANTE, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
4.10. O CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o
valor contra qualquer crédito gerado pela contratada, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial.
4.11. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal / Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

4.12. A periodicidade de reajuste do valor do presente CONTRATO será anual, contada a partir da
data-limite para a apresentação da proposta, conforme disposto na lei 10.192 de 14/02/2001,
utilizando-se a variação do INPC do IBGE, mediante a aplicação do índice do mês anterior à datalimite da apresentação da proposta e do índice do mês anterior ao mês previsto para o reajustamento,
exceto quando se tratar de taxa administrativa; neste caso não será admitido reajuste.
CLÁUSULA QUINTA

DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

5.1. Por determinação da CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer(em), em até 25 % (vinte e cinco por
cento) do preço inicial atualizado do Contrato.
5.2.

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no item anterior.

CLÁUSULA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer o objeto, em rigorosa e estrita obediência às prescrições e exigências contidas
neste instrumento contratual, no Edital de licitação e seus Anexos e, ainda, de acordo com
a proposta apresentada.
b) Manter, durante a vigência do contrato administrativo, representante ou preposto
capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os atos, bem como todas
as condições de habilitação e qualificações exigidas no Edital de abertura do certame;
c) Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução dos serviços contratados,
diretamente por seu preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo Consórcio;
d) Assumir as despesas relacionadas com taxas e licenciamentos e outras que incidam
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando o CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências;
e) Arcar

com

todos

os

encargos

de

sua

atividade,

sejam

trabalhistas,

sociais,

previdenciários, fiscais ou comerciais;
e) Notificar o CONTRATANTE de eventual alteração em sua razão social ou de mudança
em sua diretoria ou estatuto, enviando cópia da documentação de alteração, n o prazo de
até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de registro da alteração;
f) Comunicar por escrito o CONTRATANTE ou o Fiscal do Contrato/Ata de Registro
Preços, no menor espaço de tempo possível, qualquer problema com equipamentos,

de

aparelhos ou outros relacionados à execução dos serviços, para que a Administração
possa tomar as providências necessárias;
g) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber
instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao
cumprimento de suas obrigações;
h) Observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de
habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração do contrato.
j) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente

licitação,

sendo

admitida somente a subcontratação parcial do objeto, em casos excepcionais, desde que
seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral por parte da
contratada, necessitando, ainda, para a cessão parcial do contrato, de autorização formal
da contratante;
l) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e
informações que vier a ter acesso, direta ou indiretamente durante a execução do objeto,
devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprirem esta obrigação;
m) Devolver os valores dos benefícios cobrados indevidamente, em até 30 (trinta) dias
corridos, a contar da solicitação do CONTRATANTE
n) Encaminhar mensalmente relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e
totais), constando o nome do empregado, o valor base de cálculo e o valor efetivamente
estornado, além da referência do atendimento (protocolo);
o) Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da
Central de Atendimento 24 horas;
p) Permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais;
q) Fornecer suporte para customização de sistema, para efetuar pedidos de crédito nos
cartões eletrônicos, por meio de arquivos eletrônicos;
r) Aceitar, nas mesmas condições constantes no contrato, os acréscimos ou supressões
que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
s) Atender prontamente às reclamações do CONTRATANTE, bem como, reparar, corrigir,
remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto fornecido com
vícios, defeitos ou incorreções;

6.2. São obrigações do CONTRATANTE:
a)

Comunicar

imediatamente

à

CONTRATADA

notificando-a para corrigí-las, no prazo a ser fixado;

qualquer

irregularidade

manifestada

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato/Ata de
Registro de Preços;
c) Fiscalizar o bom andamento dos serviços prestados pela CONTRATADA, notificando
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas na execução
do objeto do Contrato/Ata de Registro de Preços, podendo recusar o recebimento, caso não
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital de Licitação;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados à execução do objeto contratado
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado para o exercício 20 20
está prevista e indicada no processo pela área competente da CONTRATANTE, sob o nº:
Órgão

Unidade

Função

Sub-função

Programa

Proj. / Ativ.

Despesa

Red.

01

001

04

122

0001

2002

3.3.90.39.00.00

07

01

001

15

452

0001

2003

3.3.90.39.00.00

20

01

001

15

452

0001

2004

3.3.90.39.00.00

39

01

001

15

452

0001

2005

3.3.90.39.00.00
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CLÁUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES

8.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a Licitante vencedora concorrido diretamente;
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado para entrega e/ou
execução do objeto e/ou paralização dos serviços, calculado sobre o valor total estimado para
fornecimento e execução dos objetos com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicarsec) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para o fornecimento e execução
do objeto, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo,
ainda, ser cancelado o preço registrado na forma da lei;
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.15.2. No
caso de aplicação de qualquer das sanções previstas neste Capítulo, caberá interposição de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
8.2. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo, não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA inadimplente, por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.

8.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis, e deverão ser pagas ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar
da data de sua aplicação
CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. Por conveniência do CONTRATANTE o presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer
tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme artigos 77 e 78,
reconhecendo a CONTRATADA neste ato, os direitos do consórcio no caso de rescisão
administrativa, conforme artigos 55, IX combinado com o Artigo 77 todos da Lei nº 8.666/93 e em
especial nos seguintes casos, quando a CONTRATADA:
a) não cumprir as obrigações constantes deste contrato;
b) subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE;
c) não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer obrigação contratual;
d) falir, dissolver a sociedade ou modificar sua finalidade de modo que, a juízo do consórcio,
prejudique a execução do contrato;
e) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela CONTRATANTE.
9.2. Pela CONTRATADA, quando o CONTRATANTE inadimplir quaisquer cláusulas ou condições
estabelecidas neste contrato.
9.2.1. Quando a rescisão se der pelo motivo previsto no item 9.2, persistirá a responsabilidade
do CONTRATANTE pelo pagamento dos valores devidos por créditos inseridos nos cartões.
9.3. Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato, além da multa de 10% (dez por
cento) do valor contratual e demais penalidades previstas, fica sujeita a sanção de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Integram o presente contrato, complementando o rol de direitos e obrigações das partes, os
seguintes documentos:
a) Edital de Pregão nº 0xx/2020

Formato Eletrônico e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA datada de:

de _

de 2020, com as especificações e

os elementos que o acompanham, cujas disposições devem ser integralmente cumpridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação
em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS ALTERAÇÕES

12.1. Nas contratações em que se façam necessárias inclusões de qualquer elemento não constante
do presente, serão efetuadas po
efeitos de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO CONHECIMENTO DAS PARTES

13.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO ARBITRAMENTO E FORO

14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Astorga, Estado do Paraná, para solucionar quaisquer
dúvidas quanto à execução do presente contrato.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias, com as testemunhas
presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Astorga-PR, _

de _

de 2020.

CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:

1)

_

_

_

_ ______________

_

_

_

Nome:
CPF nº

2)

_

Nome:
CPF nº

_

_

-R$ 3.205,91

R$ 71.177,29

-R$ 8.015,56

R$ 177.960,44

BIQ BENEFÍCIOS LTDA
Rua Vergueiro, nº 3.185 conj. 123 Centro Empresarial Santa Julia Vila Mariana São Paulo/SP
www.biqbeneficios.com.br Fone 11- 5573-1879

BIQ BENEFÍCIOS LTDA
Rua Vergueiro, nº 3.185 conj. 123 Centro Empresarial Santa Julia Vila Mariana São Paulo/SP
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Pregão Eletrônico nº PE 20200002 / ZPE CEARÁ
Processo nº 02353128/2020
UASG: 943001
Número Comprasnet: 1174/2020

A COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO
CEARÁ – ZPE CEARÁ, por - intermédio do pregoeiro e do membro da equipe de apoio
designados por Ato do Governador do Estado que ora integra os autos, torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica.
1. DO TIPO: Menor Preço.
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por Preço unitário.
3. DA BASE LEGAL: Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Estadual nº 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei
Complementar Estadual nº 134, de 7 de abril de 2014, Decretos Estaduais nº 33.326, de 29 de
outubro de 2019, nº 32.718, de 15 de junho de 2018, Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da ZPE CEARÁ, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e
o disposto no presente edital e seus anexos.
4. DO OBJETO: Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento
de cartões Vale Refeição e Alimentação, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos neste Termo de Referência, deste edital.
5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO
5.1. O edital está disponível gratuitamente nos sítios
www.comprasnet.gov.br.

www.portalcompras.ce.gov.br

e

5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Comprasnet, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, pelo pregoeiro Alexandre Fontenele Bizerril, telefone (85)3459.6371.
6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/10/2020.
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2020, às 09H
6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/10/2020, às 09H
6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será
observado o horário de Brasília/DF.
6.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para, no mínimo, 48h (quarenta
e oito horas), a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo
próprio sistema eletrônico.
7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
7.1. Central de Licitações/PGE, Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro Edson Queiroz,
Fortaleza – Ceará, CEP. 60811- 520, CNPJ nº 06.622.070/0001-68.
7.2. Horário de expediente da Central de Licitações: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
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8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos próprios.
9. DA PARTICIPAÇÃO
9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao portal de
compras do Governo Federal.
9.1.1 As regras para credenciamento estarão disponíveis no site constante no subitem 5.2, deste
edital.
9.2. Tratando-se de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas que se
enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007 e que não se encontram em
qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006,
deverão declarar no Sistema Comprasnet para o exercício do tratamento jurídico simplificado e
diferenciado previsto em Lei.
9.3. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
9.4. É vedada a participação nos seguintes casos:
9.4.1. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissolução, fusão,
cisão, incorporação e liquidação.
9.4.2. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da ZPE CEARÁ.
9.4.3. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a ZPE
CEARÁ.
9.4.4. Declaradas inidôneas pela Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condição.
9.4.5. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
9.5.6. Cujo Estatuto ou Contrato Social não inclua no objetivo social da empresa, atividade
compatível com o objeto do certame.
9.4.7. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea.
9.4.8. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea.
9.4.9. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção.
9.4.10. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção.
9.4.11. Que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
9.4.12. Empregado ou dirigente da ZPE CEARÁ, como pessoa física.
9.4.13. Quem tenha relação de parentesco até o terceiro grau civil, com:
9.4.13.1. Dirigente ou empregado da ZPE CEARÁ, neste último caso, quando as atribuições do
empregado envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação.
9.4.13.2. Autoridade do ente público a que a ZPE CEARÁ esteja vinculado.

Pregão Eletrônico NºPE20200002/ZPE CEARÁ

2/34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

9.4.14. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou
rompido seu vínculo com a ZPE CEARÁ, há menos de 6 (seis) meses.
9.4.15. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou técnicos,
membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, qualquer pessoa
que seja membro da Administração da ZPE CEARÁ.
9.4.16. Servidor da ZPE CEARÁ ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes
de seu quadro sejam funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou
responsável pela licitação.
9.5.17. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.
10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
10.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço licitacao@pge.ce.gov.br, até as 17:00h,
no horário oficial de Brasília/DF. Indicar o nº do pregão e o pregoeiro responsável.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação, no prazo de até dois dias úteis, contados da data de
recebimento do pedido desta.
10.2. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por
representante não habilitado legalmente.
10.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no sistema e
vincularão os participantes e a Administração.
10.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. A licitante que for cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF do Governo Federal ou no Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Secretaria
do Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado do Ceará, ficará dispensada da apresentação
dos documentos de habilitação que constem no SICAF ou CRC.
11.1.1. A Central de Licitações verificará eletronicamente a situação cadastral, caso esteja com
algum(ns) documento(s) vencido(s), a licitante deverá apresentá-lo(s) dentro do prazo de validade,
sob pena de inabilitação, salvo aqueles acessíveis para consultas em sítios oficiais que poderão
ser consultados pelo pregoeiro.
11.1.2. Existindo restrição no cadastro quanto ao documento de registro ou inscrição em entidade
profissional competente, este deverá ser apresentado em situação regular, exceto quando não
exigido na qualificação técnica.
11.1.3. É dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF ou no
CRC para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.
11.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora 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 consulta em sites oficiais.
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11.2.1. Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de
participação, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada.
11.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus
administradores.
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente.
e) Cédula de identidade, em se tratando de pessoa física.
11.4. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, atualizado.
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, devidamente atualizada.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão 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 e considerando o disposto
no art. 3º, da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
11.4.1. No caso de pessoa física, esta deverá apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas(CPF),
ficando dispensada a apresentação dos documentos requeridos nas alíneas “a” e “b”, do item
11.4. deste edital.
11.4.2. 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 Lei Complementar nº 123, de 2006.
11.4.2.1.
Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa, da
Empresa de Pequeno Porte ou da Cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de
declarada a vencedora, para a regularização do(s) documento(s), podendo, tal prazo, ser
prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.
11.4.2.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista até o final do prazo estabelecido
implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação.
11.4.3. Para os Estados e Municípios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverão apresentar as respectivas certidões.
11.5. A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em
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11.5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a aptidão para desempenho,
de forma satisfatória, de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação que será promovida, com base no Anexo I do Termo de
Referência deste Edital.
11.5.2. Para o item 01:
a) Declaração que os cartões de alimentação fornecidos serão viáveis junto a uma ampla rede de
estabelecimentos credenciados, para atenderem satisfatoriamente aos empregados, em termos
de qualidade, quantidade e preços, em Fortaleza e Região Metropolitana, o Estado do Ceará,
localidade da ZPE CEARÁ. E ainda, que o rol de credenciados será composto por hipermercados,
supermercados, açougues, padarias, sacolões, etc, que forneçam alimentos in natura.
a.1) Entende-se por Hipermercado o estabelecimento comercial com venda predominantemente
de produtos alimentícios variados e que também ofereça uma gama variada de outras
mercadorias, tais como: utensílios domésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas,
ferragens etc. com área de vendas superior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados, mais de 50
(cinquenta) check outs e uma média de 45 mil itens a venda (Código 4711-3/01 da Comissão
Nacional de Classificação de Atividades Econômicas – CNAE).
b) Declaração que no ato da contratação apresentará relação dos estabelecimentos credenciados
através de catálogo/declaração contendo, no mínimo, razão social, nome fantasia, endereço,
CNPJ e telefones, dos estabelecimentos comerciais legalmente estabelecidos dentre padarias,
supermercados e hipermercados, no mínimo, os quantitativos abaixo:
b.1) ESTADO DO CEARÁ: acima de 500 (quinhentos) estabelecimentos credenciados para aceitar
o cartão alimentação com chip de segurança;
b.2) FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA, LOCALIDADE DA ZPE CEARÁ: acima de 400
(quatrocentos) estabelecimentos credenciados para aceitar o cartão alimentação com chip de
segurança.
b.3) A comprovação dos credenciamentos se dará através do catálogo de credenciados da
adjudicatária, contendo no mínimo as exigências contidas nas alíneas “b.1” e “b.2”, declarando,
sob as penas da lei, que as informações constantes do catálogo são verdadeiras. Esse catálogo
deverá ser entregue no ato da contratação.
b.4) Caso a licitante adjudicatária não disponha do mínimo exigido para a rede credenciada
conforme quantitativo, especificados nas alíneas “b.1” e “b.2”, no ato da contratação, deverá
providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o credenciamento e enviar listagem de
credenciados à ZPE CEARÁ, sob pena da aplicação das sanções previstos neste instrumento, no
caso de não apresentação, ou de apresentação com quantitativo inferior ao mínimo exigido,
anteriormente a contratação.
b.4.1) Além dos 15 (quinze) dias úteis, definidos acima, serão disponibilizados mais 15 (quinze)
dias úteis, totalizando 30 (trinta) dias úteis, destacando que esses dias deverão ser utilizados para
alguma complementaridade da Rede Credenciada que se faça necessária e NÃO PARA
CREDENCIAR TODA A REDE DA ADJUDICATÁRIA.
c) Prova de inscrição ou Registro do licitante junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
relativo ao Programa de Alimentação doTrabalhador – PAT, conforme previsto na Lei nº 6.321/76.
11.5.3. Para o item 02:
a) Declaração que os cartões de refeição fornecidos serão viáveis junto a uma ampla rede de
estabelecimentos credenciados, para atenderem satisfatoriamente aos empregados, em termos
de qualidade, quantidade e preços, o Estado do Ceará e a Capital e Região Metropolitana
(Grande Fortaleza), LOCALIDADE DO ORGÃO.
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a.1) Declaração que no ato da contratação apresentará relação de rede de estabelecimentos
credenciados e ativos, com a comprovação de reembolso através de ordem bancária ou notas
fiscais, indicando ocorrências de reembolso quinzenal ou mensal, nos últimos 90 (noventa) dias
anteriores à data de abertura desta licitação; e abrangência e cobertura em Fortaleza – CE,
Região Metropolitana e nas demais capitais brasileiras;
b) A relação dos estabelecimentos credenciados deverá ser apresentada pela licitante
adjudicatária, conforme definido no edital, através de catálogo com, no mínimo, razão social,
nome fantasia, endereço, CNPJ e telefones, dos estabelecimentos comerciais legalmente
estabelecidos, no mínimo, os quantitativos abaixo:
b.1) ESTADO DO CEARÁ: acima de 500 (quinhentos) estabelecimentos credenciados para aceitar
o cartão refeição com chip de segurança.
b.2) FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA, LOCALIDADE DA ZPE CEARÁ: acima de 400
(quatrocentos) estabelecimentos credenciados para aceitar o cartão refeição com chip de
segurança.
b.3) A comprovação dos credenciamentos se dará através do catálogo de credenciados da
adjudicatária, contendo no mínimo as exigências requeridas nas alíneas “b.1” e “b.2”, declarando,
sob as penas da lei, que as informações constantes do catálogo são verdadeiras. Esse catálogo
deverá ser entregue no ato da contratação.
b.4) Caso a licitante adjudicatária não disponha do mínimo exigido para a rede credenciada
conforme quantitativo, especificados nas alíneas “b.1” e “b.2”, no ato da contratação, deverá
providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, credenciamento e enviar listagem de
credenciados à ZPE CEARÁ, sob pena da aplicação das sanções previstos neste instrumento, no
caso de não apresentação, ou de apresentação com quantitativo inferior ao mínimo exigido,
anteriormente a contratação.
b.4.1) Além dos 15 (quinze) dias úteis, definidos acima, serão disponibilizados mais 15 (quinze)
dias úteis, totalizando 30 (trinta) dias úteis, destacando que esses dias deverão ser utilizados para
alguma complementaridade da Rede Credenciada que se faça necessária, e NÃO PARA
CREDENCIAR TODA A REDE DA PROPONENTE.
c) Prova de inscrição ou Registro do licitante junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
relativo ao Programa de Alimentação doTrabalhador – PAT, conforme previsto na Lei nº 6.321/76.
11.6. A documentação relativa à qualificação econômica financeira, consistirá em:
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa jurídica.
b) Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005.
No caso da licitante em recuperação extrajudicial deverá apresentar a homologação judicial do
plano de recuperação.
11.6.1. No caso de pessoa física, esta deverá apresentar a Certidão Negativa de Execução
Patrimonial expedida em domicílio, ficando dispensada a apresentação dos documentos
requeridos nas alíneas “a” e “b”, do subitem 11.8, deste edital.
11.7. A licitante deverá declarar no sistema Comprasnet que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.
12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
12.1. As licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação e a
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proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como, Declaração de
responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme Anexo IV –
Declaração de autenticidade da documentação, deste edital.
12.1.1. A ausência da declaração de autenticidade da documentação não implicará no
afastamento imediato da arrematante, por configurar falha formal passível de saneamento nos
termos do subitem 22.2 deste edital.
12.2. A proposta deverá explicitar, nos campos “VALOR UNITÁRIO (R$)” e “VALOR TOTAL (R$)”,
os preços referentes a cada item, incluídos todos os custos diretos e indiretos, em conformidade
com as especificações deste edital. O Campo “descrição detalhada do objeto ofertado” deverá ser
preenchido.
12.2.1. A proposta deverá ser anexada, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pela licitante ou seu representante legal, redigida em Língua Portuguesa em linguagem
clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas e
quantitativos, nos termos do Anexo I- Termo de Referência, deste edital.
12.2.2. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua
emissão.
12.3. As licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação por
elas apresentados, até o término do prazo para recebimento.
12.4. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
12.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação pelo Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
12.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
12.6.1. Obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma
filial, todos da mesma filial, com exceção, dos documentos que são válidos, tanto para matriz,
como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a
documentação.
12.6.2. O documento obtido através de sítios oficiais que esteja condicionado à aceitação via
internet terá sua autenticidade verificada pelo Pregoeiro.
12.6.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados da
tradução para Língua Portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também consularizados ou
registrados no cartório de títulos e documentos.
12.6.3.1. Documentos de procedência estrangeira emitidos em Língua Portuguesa também
deverão ser apresentados consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
12.6.4. Dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente o
prazo de validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão
emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o
documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômicofinanceira.
13. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
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13.1. Abertas as propostas, o Pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade
das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, deverá ser fundamentada e registrada no
sistema.
13.2. Os preços deverão ser expressos em reais com até 2 (duas) casas decimais em seus
valores globais.
13.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e , somente
estas, participarão da etapa de lances.
14. DA ETAPA DE LANCES
14.1. O Pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 6.3, quando
então, as licitantes poderão encaminhar lances.
14.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do item.
14.3. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial. Em
seguida, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
14.4. As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outra licitante.
14.4.1. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.5. Durante a sessão pública de disputa, as licitantes serão informadas em tempo real do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro nem as
demais participantes.
14.6. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
14.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após, o que transcorrerá
o período de tempo de até dez minutos aleatoriamente determinado, findo o qual, será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
14.8. Encerrado o prazo previsto no item 14.7, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
14.8.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 14.8, poderão as
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14.9. Após o término dos prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
14.9.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da
etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

Pregão Eletrônico NºPE20200002/ZPE CEARÁ

8/34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

14.10. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
14.11. No caso de desconexão entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o
sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o Pregoeiro quando
possível, sem prejuízos dos atos realizados.
14.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
14.13. Após o encerramento dos lances, o sistema detectará a existência de situação de empate
ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/2006, a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte e a Cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007 e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço
da arrematante que não se enquadre nessa situação de empate, será convocada
automaticamente pelo sistema na sala de disputa, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizandose do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de
preclusão.
14.13.1. Não havendo manifestação da licitante, o sistema verificará a existência de outra em
situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo outra situação de
empate, o sistema emitirá mensagem.
14.14. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
15. DA LICITANTE ARREMATANTE
15.1. O pregoeiro poderá negociar, exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim de
obter melhor preço.
15.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
15.3. Definido o valor final da proposta, o Pregoeiro convocará a arrematante para anexar em
campo próprio do sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de preços com os
respectivos valores readequados ao último lance ofertado.
15.3.1. A proposta deverá ser anexada em conformidade com o item 12.2, deste edital.
15.4. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação da
licitante, observado o disposto neste Edital.
15.5. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
desclassificação ou inabilitação.
15.6. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos é causa de desclassificação da licitante,
sendo convocada a licitante subsequente, e assim, sucessivamente, observada a ordem de
classificação.
15.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.
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16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
16.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR
ITEM, observadas todas as condições definidas neste edital.
16.2. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou ainda, se a licitante desatender às
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
16.3. A licitante remanescente que esteja enquadrada no percentual estabelecido no art. 44, § 2º,
da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será convocada
para, na sala de disputa, utilizar-se do direito de preferência, ofertando, no prazo de 5 (cinco)
minutos, novo lance inferior ao melhor lance registrado no item.
16.4. As propostas serão analisadas seguindo a ordem de classificação de oferta de menor valor
global do contrato, resultante da aplicação da fórmula C = A + [A x (B/100)] onde C é o valor global
do contrato e lance a ser ofertado, B é a Taxa de Administração em percentagem (%) e A é o Total
Global Anual fixo. Será considerado arrematante o licitante que ofertar o “MENOR VALOR
GLOBAL DO ITEM”.
16.4.1. A Taxa de Administração deverá ser expressa com exatidão de três casas decimais (x,xxx),
tendo como limite máximo 0,006% (seis milésimas por cento), podendo ser apresentada “Taxa
Negativa”.
EXEMPLIFICAÇÃO:
LICITANTE 01: Ofertou um lance, cujo valor tinha uma taxa de administração de (-0,500%),
aplicou na fórmula e o valor global do contrato foi:
C = A + [A x (B/100)]
C = 382.934,84 + [ 382.934,84 x (- 0,500)/100]
C = 382.934,84 – 1.914,67
C = 381.020,17
LICITANTE 02: Ofertou um lance cujo valor tinha uma taxa de administração de (0,003%), aplicou
na fórmula e o valor global do contrato foi:
C = A + [A x (B/100)]
C = 382.934,84 + [ 382.934,84 x (0,003)/100]
C = 382.934,84 + 11,49
C = 382.946,33
Neste exemplo o licitante 01 seria considerado arrematante do item 01.
16.4. Serão desclassificadas as propostas que:
16.4.1. Contenham vícios insanáveis.
16.4.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório.
16.4.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis.
16.4.4. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação após encerrada a
negociação de menor preço.
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16.4.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela ZPE CEARÁ.
16.4.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo
se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre as licitantes.
16.5. A ZPE CEARÁ poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir das licitantes que ela seja demonstrada.
16.6. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de até 20 minutos depois da arrematante ser aceita e
habilitada, quando lhe será concedida o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso no sistema do Comprasnet. As demais licitantes ficam, desde logo, convidadas a
apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.
17.1.1. Para abertura da manifestação da intenção de recurso, o pregoeiro comunicará a
retomada da sessão pública com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, no sítio
eletrônico utilizado para realização do certame.
17.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pela proponente.
17.3. A falta de manifestação, conforme o subitem 17.1, deste edital, importará na decadência do
direito de recurso.
17.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às licitantes no
endereço eletrônico constante no subitem 5.2, deste edital.
18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
18.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso
contrário, a adjudicação se dará na forma do inciso III, do art. 12, do Decreto Estadual n°
33.326/2019.
18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto à vencedora.
18.3. O sistema gerará ata circunstanciada na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 37, do Decreto
Estadual nº 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais, nas esferas civil e criminal,
inclusive, as decorrentes da Lei nº 12.846/2013, estará sujeita às seguintes penalidades:
19.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
19.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo então, descredenciada no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado do
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Ceará pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2. A licitante recolherá a multa por meio de depósito bancário em nome da ZPE CEARÁ, se
não o fizer, será cobrada em processo de execução.
19.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da
lei.
20. DA CONTRATAÇÃO
20.1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas
neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da
contratação.
20.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidada outra licitante pelo pregoeiro, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e
feita a negociação, assinar o contrato.
20.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições
aplicáveis à contratação estão definidas no Anexo III – Minuta do Contrato, parte deste edital.
20.5. A licitante vencedora fica obrigada a apresentar no ato da assinatura do contrato o
Certificado de Registro Cadastral-CRC emitido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do
Estado do Ceará.
21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
21.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os
propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
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(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista neste subitem;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
21.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
21.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
21.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes,
previstas em Lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação
ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das
demais medidas administrativas, criminais e cíveis.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la, por razões de interesse público, anulá-la, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.
22.1.1. A revogação ou a anulação da licitação após a apresentação de propostas ou lances,
somente será efetivada depois de se conceder as licitantes que manifestem interesse em
contestar o respectivo ato, prazo hábil a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
22.2. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente em qualquer fase da licitação a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na
proposta e na documentação de habilitação.
22.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo Pregoeiro ou o não
atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.
22.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida à licitante, ainda que se
trate de originais.
22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-ão os dias de início e incluirse-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital para a fase externa se iniciam
e se vencem somente nos dias e horários de expediente da Central de Licitações. Os demais
prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias úteis de expediente da contratante.
22.6. Os representantes legais das licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
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informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.7. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não implicará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
22.8. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
22.9. O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos ao objeto da licitação,
à Administração e às licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.
22.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
22.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa.
22.12. Fica a critério das licitantes visitas ao local onde serão executados os serviços. Estas
visitas deverão ser marcadas antecipadamente, com a Sra CRISTIANE NEPOMUCENO
SANTIAGO, tel (85)3195.2500.
22.12.1. A ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da opção por não realizar a vistoria, é de
inteira responsabilidade da licitante.
22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital
será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.
23. DOS ANEXOS
23.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - CARTA PROPOSTA
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATOS
ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS (Anexar
com a documentação de habilitação)
Fortaleza - CE, 22 de setembro de 2020

CIENTE:
Roberto Castro de Benevides
ORDENADOR DE DESPESA

Alexandre Fontenele Bizerril
PREGOEIRO

Aprovado:
Assessoria jurídica
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. UNIDADE REQUISITANTE: Companhia Administradora da Zona de Processamento de
Exportação do Ceará – ZPE CEARÁ
2. DO OBJETO: Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento
de cartões Vale Refeição e Alimentação, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos neste Termo de Referência
2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de execução indireta: Empreitada por Preço
unitário.
3. DA JUSTIFICATIVA:
3.1. O cartão-alimentação ou refeição, pelo seu caráter social deve contribuir de forma definitiva
para que os funcionários da Companhia, no caso particular deste Termo de Referência, adquiram
alimentos nos mais variados locais e fornecedores, com qualidade e a custos os mais reduzidos
possíveis.
3.2. Para que isto aconteça é necessário que cada colaborador disponha de locais adequados,
próximos ao local de trabalho e ao longo do trecho operacional ou às respectivas residências,
conforme as suas conveniências, de forma que os seus gastos com alimentos, alimentação e
locomoção para tais finalidades sejam os menores possíveis.
3.3. Adesão da ZPE CEARÁ ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pela
Lei 6.321/76 e regulamentado pelo Decreto 05/1991, com o objetivo de melhorar as condições
nutricionais e de qualidade de vida dos trabalhadores, a redução de acidentes e o aumento da
produtividade.
3.4. Necessidade de regularizar a situação do benefício de auxílio-alimentação do quadro de
funcionários da ZPE CEARÁ, disponibilizando o valor equivalente ao benefício em documentos de
legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada) que
permitam a aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais
credenciados.
3.5. O Programa de Alimentação do Trabalhador de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo
Decreto nº 5, de 14 janeiro de 1991, além disso, a Portaria SIT/DSST execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador. O objetivo principal do PAT é a melhoria das condições nutricionais
dos trabalhadores, de forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos de doenças
relacionadas à alimentação e à nutrição.
3.6. A tecnologia de cartões em PVC dotados de microprocessador com chip já vem sendo
amplamente adotada pelo mercado, notadamente por instituições bancárias e operadoras de
cartões de crédito, em face das vantagens conferidas aos usuários nas transações eletrônicas,
com maior rapidez e segurança no combate a fraude e a clonagem, o que não ocorre com os
cartões sem essa tecnologia.
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Serviços de administração, gerenciamento,
emissão
e
fornecimento
de
“VALE
ALIMENTAÇÃO”, na forma de cartão
eletrônico magnéticos ou de similar
tecnologia
em
PVC,
equipado
com
microprocessador com chip eletrônico de
segurança, dotados de tecnologia apropriada
e documentos de legitimação para aquisição
de
produtos
alimentícios
em
estabelecimentos comerciais credenciados,
destinados aos funcionários comissionados
desta Companhia Administradora. Na forma
definida pela legislação pertinente e
dispositivos normativos do Ministério do
Trabalho e Emprego que regulamentam o
PAT – Programa de Alimentação ao
Trabalhador, para atender a demanda da ZPE
CEARÁ.

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

SERVIÇO

1

SERVIÇO

1

COMPRASNET: UNIDADE = SERVIÇO

2

Prestação de serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de
“VALE REFEIÇÃO”, na forma de cartão
eletrônico magnéticos ou de similar
tecnologia
em
PVC,
equipado
com
microprocessador com chip eletrônico de
segurança, dotados de tecnologia apropriada
e documentos de legitimação para aquisição
de
produtos
alimentícios
em
estabelecimentos comerciais credenciados,
destinados aos funcionários comissionados
desta Companhia Administradora. Na forma
definida pela legislação pertinente e
dispositivos normativos do Ministério do
Trabalho e Emprego que regulamentam o
PAT – Programa de Alimentação ao
Trabalhador, para atender a demanda da ZPE
CEARÁ.
COMPRASNET: UNIDADE = SERVIÇO
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Obs1: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e as do sistema, prevalecerão
as deste anexo.

4.1. Especificação Detalhada:
4.1.1 Para todos os itens: O benefício de auxílio-alimentação deverá ser fornecido por meio
cartões eletrônicos, com tecnologia de chip e sistema de controle de saldo e senha numérica
pessoal e intransferível, para validação das transações eletrônicas, por meio de sua digitação nos
equipamentos respectivos, pelo beneficiário, no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, nos
estabelecimentos credenciados.
4.1.2. Os cartões magnéticos/eletrônicos de alimentação e refeição, em PVC, com tecnologia de
chip, deverão ser entregues personalizados com nome do beneficiário da ZPE CEARÁ, razão
social da ZPE CEARÁ e numeração de identificação sequencial, conforme disposto na legislação
aplicável, dentro de envelope lacrado, individualizado, com manual básico de utilização.
4.1.3. Possibilitar a utilização do cartão alimentação/refeição, pelos profissionais da ZPE CEARÁ
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 todos os municípios do Estado do Ceará e estados do Brasil.
4.1.4. 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 profissionais da ZPE CEARÁ possam utilizar seus cartões
alimentação/refeição, nas cidades que residem/trabalham.
4.1.5. Durante a contratação, as listagens contendo as redes credenciadas deverão ser
apresentadas individualmente para o cartão alimentação/refeição.
4.1.6. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado pontualmente, sob
inteira responsabilidade da CONTRATADA, independentemente da vigência do Contrato, ficando
claro que a ZPE CEARÁ não responderá solidária nem subsidiariamente por esse reembolso.
4.1.7. Os créditos referentes ao valor aprovado serão disponibilizados mensalmente, nas
modalidades e percentuais abaixo, podendo ser alterados, por solicitação da ZPE CEARÁ,
sempre que necessário.
100% Refeição, com alternativa de,
100% Alimentação ou
70% Refeição e 70% Alimentação
4.1.8. As recargas dos créditos ocorrerão conforme solicitação da ZPE CEARÁ via sistema, e
deverá ser disponibilizada nos respectivos cartões eletrônicos e/ou magnéticos, com chip, em até
1 (um) dia após a solicitação das cargas via sistema ou em data específica previamente acordada.
4.1.9. O valor da contratação será composto da remuneração dos serviços prestados (taxa de
administração) e dos repasses dos valores, por meio de créditos inseridos nos cartões emitidos
em favor dos beneficiários.
4.1.10. O número de empregados estimados da ZPE CEARÁ para a utilização do serviço é de 22
(vinte e dois) beneficiários/mês, sendo que poderá haver variação desse número em função de
desligamentos ou outros.
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4.1.11. Quando da emissão dos cartões, deverão ser adotados mecanismos que assegurem
proteção ao usuário, no caso de perdas.
4.1.12. Os cartões eventualmente não distribuídos pela ZPE CEARÁ serão cancelados e os
respectivos saldos serão deduzidos da posterior fatura a ser paga.
4.1.13. Os custos de emissão dos cartões deverão ser incluídos na taxa de administração
proposta pela CONTRATADA.
4.1.14. A emissão de 2° (segunda) via de cartão motivada por defeito de confecção ou desgaste
natural correrá por conta da CONTRATADA.
4.2. Tanto no início, quanto durante a prestação do serviço dessa contratação as listagens da rede
credenciada deverão ser apresentadas individualmente para o auxílio refeição e para o auxílio
alimentação, sendo que os estabelecimentos credenciados para cada uma das modalidades
deverão estar de acordo com o determinado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
do Ministério do Trabalho.
4.3. A qualquer momento, a ZPE CEARÁ poderá solicitar cópia dos convênios/contratos
celebrados com os referidos estabelecimentos comerciais, que deverá ser atendido pela
Contratada em até 2 (dois) dias úteis do recebimento da solicitação.
4.4. 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 da ZPE CEARÁ, para
confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo adicional para o Companhia e nem
para o beneficiário, devendo os créditos estarem disponíveis no novo cartão.
4.5. Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos, se não utilizados dentro do mês de
competência, deverão, obrigatoriamente, somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os
beneficiários em hipótese alguma sejam prejudicados.
4.6. Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade por período
mínimo de 120 (cento e vinte) dias, para que os beneficiários possam utilizá-los.
4.7. Transcorrido o prazo citado no item anterior, eventual saldo remanescente deverá ser
devolvido a ZPE CEARÁ, mediante crédito em conta corrente, no período de até 30 (trinta) dias.
5. Valor Referência
5.1. O valor inicial unitário para fins de crédito a serem carregados mensalmente nos cartões será:
5.1.1. Auxílio Alimentação: R$ 1.392,49 (Hum mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e
nove centavos).
5.1.1.2. Auxílio Refeição: R$ 473,36 (Quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).
5.1.2. Estima-se o fornecimento de 44 cartões, sendo 22 “Auxílio Alimentação” e 22 “Auxílio
Refeição”, podendo tal quantidade variar de acordo com o número de colaboradores do quadro
funcional da ZPE CEARÁ.
5.1.3. O quadro acima apresenta valores estimados, considerando que o quadro funcional atual
pode sofrer variações ao longo do tempo de duração contratual, em virtude de aumento na data
base, criação de cargos comissionados e/ou empregos públicos.
5.1.4. É devido no mês de dezembro, um crédito extra aos colaboradores, equivalente a 50% do
valor mensal devido do benefício do Auxílio Alimentação.
6. ESTIMATIVA DO VALOR CONTRATO
Pregão Eletrônico NºPE20200002/ZPE CEARÁ

18/34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

6.1. O valor total estimado para esta contratação, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato é de R$ 507.932,38 (quinhentos e sete mil novecentos e trinta e dois reais
e trinta e oito centavos), para o fornecimento do benefício vale-alimentação e vale-refeição,
conforme descrição na tabela abaixo:

Beneficiários
Vale Alimentação
22
Dezembro(*)

ITEM 01 – VALE ALIMENTAÇÃO
Valor do
Estimativa Mensal
benefício/mês R$
R$
1.392,49
30.634,78
696,25
-

TOTAL GLOBAL ANUAL
TAXA ADMINISTRATIVO MÁXIMA (%)

0,006

TOTAL GLOBAL ANUAL COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Estimativa Anual R$
367.617,36
15.317,50
382.934,86
22,98
382.957,84

(*)Obs: é devido no mês de dezembro, um crédito extra aos colaboradores, equivalente a 50% do
valor mensal devido do benefício do Auxílio Alimentação.

ITEM 02 – VALE REFEIÇÃO
Beneficiários
Vale Refeição
22

Valor do
benefício/mês R$
473,36

Estimativa Mensal
R$
10.413,92

TOTAL GLOBAL ANUAL
TAXA ADMINISTRATIVO MÁXIMA (%)

0,006

TOTAL GLOBAL ANUAL COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Estimativa Anual R$
124.967,04
124.967,04
7,50
124.974,54

Obs.: a quantidade de beneficiário é meramente estimativa, podendo variar para mais ou menos,
em decorrência da movimentação do quadro funcional, quer seja por exoneração ou
desligamento.
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos próprios.
8. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
8.1. Quanto à execução:
8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações
estabelecidas neste instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento da
emissão da ordem serviço ou instrumento hábil, de acordo com a solicitação de demanda da
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, situada na
Rodovia CE 155, s/n, Km 11,5, Esplanada do Pecém, São Gonçalo do Amarante-CE, CEP:
62.674-000, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08h as 12h e das 13h as 16h de segunda a
sexta.
8.2. Da forma de repasse da carga e das recargas
8.2.1. As cargas mensais nos cartões de alimentação e/ou refeição dos integrantes do quadro da
ZPE CEARÁ serão realizadas pela empresa vencedora do certame;
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8.2.2. A contratada deverá efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões eletrônicos
conforme acesso, mediante senha, a sistema/site a ser disponibilizado acesso para o Recursos
Humanos da ZPE CEARÁ, que registrará os valores a serem creditados.
8.2.3. A Contratada deverá encaminhar, acompanhado da fatura, o respectivo recibo e certidões
de regularidade fiscal.
8.2.4. O integrante da ZPE CEARÁ beneficiado não terá prazo para utilizar os créditos efetuados,
salvo se for desligada do quadro, quando deverá utilizar de seu saldo no prazo de até 90
(noventa) dias, ocasião em que o cartão será desabilitado, perdendo desta forma os valores que
por ventura ainda existam creditados.
8.2.5. Não será aceita recargas mensais dos cartões através de terminal ou totem próprio da
Contratada.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contado da data da apresentação da nota
fiscal, dos serviços efetivamentes executados, devidamente atestada pelo gestor do contrato,
mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, preferencialmente, no Banco
Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.
9.1.1. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, que poderá ser comprovada por meio de consulta aos sítios eletrônicos
oficiais, conforme disposto no § 1º, do art. 140, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da ZPE CEARÁ.
9.1.1.1. A falta de regularidade fiscal não autoriza a retenção do pagamento devido a contratada
que será notificada para regularizá-la, sob pena de rescisão contratual.
9.1.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo, de que trata o subitem 9.1, começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
9.2. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízos das sanções cabíveis, poderá ocorrer
quando a contratada incorrer nas hipóteses previstas no § 2º, do art. 140, do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
9.2.1. Quando houver glosa parcial, a ZPE CEARÁ comunicará à empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor
glosado, conforme disposto no § 3º, do art. 140, do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da ZPE CEARÁ.
9.3. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção na
fonte de encargos fixados por lei, na forma da legislação específica, conforme § 6º, do art. 140, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
9.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
9.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
9.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
Pregão Eletrônico NºPE20200002/ZPE CEARÁ

20/34

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE CEARÁ

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
9.6. No ato dos pagamentos a contratada se obriga à apresentação dos seguintes
comprovantes:
9.6.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo
de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet,
só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a ZPE CEARÁ poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada, nos termos do art. 83, da Lei nº 13.303/2016, as seguintes
penalidades:
10.1.1. Advertência
10.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3%
(três décimos por cento) em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução
do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante, inclusive o cancelamento do
registro de preço.
10.1.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
10.2. As multas a que porventura a contratada der causa serão descontadas da garantia
contratual ou, na sua ausência, insuficiência ou de comum acordo, nos documentos de cobrança
e pagamento pela execução do contrato, reservando-se a ZPE CEARÁ o direito de utilizar, se
necessário, outro meio adequado à liquidação do débito.
10.3. A sanção prevista no subitem 10.1.3 acima, poderá ser aplicada com a sanção de multa.
10.4. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a
contratada recolherá a multa por meio de depósito bancário em nome da ZPE CEARÁ, se não o
fizer, será cobrada em processo de execução.
10.5. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da
lei.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
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11.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou a ZPE
CEARÁ, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
podendo ser arguido, para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade, o fato de a
ZPE CEARÁ proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
11.3.1. Para cumprimento do previsto neste subitem, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias,
contado da notificação
11.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
a execução contratual, inclusive, as obrigações relativas à salários, previdência social, impostos,
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e outras providências, respondendo, obrigatoriamente,
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação
correlata aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.
11.5. Ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela ZPE CEARÁ em virtude do seu inadimplemento
em relação ao cumprimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato, incluindo-se nesse dever custas judiciais, honorários
advocatícios entre outros regularmente suportados pela ZPE CEARÁ.
11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela ZPE CEARÁ, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que
serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.7. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
11.8. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da ZPE CEARÁ.
11.9. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da
CLT e demais normas do Ministério do Trabalho relativas à segurança e à Medicina do Trabalho,
bem como, a Legislação correlata em vigor, a ser exigida.
11.10. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação
ambiental e outros, conforme § 1º, do art. 32, da Lei 13.303/2016.
11.11. Disponibilizar, nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos
em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos
jovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 anos que estejam cumprindo medida de
semiliberdade. Caso a execução contratual não necessite ou necessite de 5 (cinco) ou menos
trabalhadores, a reserva de vagas será facultativa.
11.11.1. Encaminhar, mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha de
frequencia dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo contemplados com a
reserva de vagas. Caso a contratação não esteja obrigada a disponibilizar vagas, nos termos da
Lei nº 15.854, de 24/09/2015, ficará dispensada do envio da folha de frequência.
11.12. Estar devidamente cadastrada junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador do
Governo Federal.
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11.13. Fornecer/disponibilizar relação atualizada de estabelecimentos credenciados como
supermercados e seus similares, que deverá ser atualizada mensalmente ou quando solicitada
pela Contratante, contendo razão social, nome fantasia, endereço e telefone.
11.14. Manter uma ampla rede de estabelecimentos credenciados situados no Município de
Fortaleza/CE e região metropolitana, que se ajuste às necessidades atuais e futuras dos
integrantes da ZPE CEARÁ beneficiados.
11.15. Facultar à Contratante a fiscalização dos estabelecimentos da sua rede de credenciados.
11.16. Oferecer senhas e respectivos cartões eletrônicos com “chip de segurança” com valores
determinados e na proporcionalidade definida pela Contratada.
11.17. A contratada deverá disponibilizar uma Central de Atendimento ao usuário durante 24
horas, sete dias da semana e um portal online para consultas de extratos, saldos/disponibilização
de benefícios e rede credenciada.
11.18. Dispor do fornecimento de saldo, através do sistema após cada ato de compra, nos
terminais dos estabelecimentos conveniados.
11.19. Efetuar o crédito mensal nos cartões alimentação, rigorosamente, no dia informado pela
CONTRATANTE, através de pedido eletrônico ou outro meio entre si estabelecido.
11.20. Oferecer somente estabelecimentos credenciados que obedeçam, rigorosamente, os
padrões de higiene exigidos pelas autoridades sanitárias.
11.21. Atender, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, o fornecimento extraordinário de novos cartões.
11.22. Atender, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, créditos mensais no cartão eletrônico;
11.23. Entregar as senhas e cartões embalados nas quantidades requeridas diretamente na sede
da CONTRATANTE: Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do
Ceará, situada na Rodovia CE 155, s/n, Km 11,5, Esplanada do Pecém, São Gonçalo do
Amarante-CE, CEP: 62.674-000, no(s) horário(s) e dia(s) da semana de 08:00 às 12:00 e de 13:00
às 16:30 de segunda à sexta.;
11.24. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.25. Considera-se, ainda, que:
a) No caso de troca de cartão eletrônico com “chip de segurança” inicialmente oferecido pela
CONTRATADA por novos, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, ou ainda, se
a CONTRATADA ou seus credenciados adotarem outros meios tecnologicamente adequados para
a prestação dos serviços, os custos não serão repassados para a CONTRATANTE;
b) O Cartão Alimentação deverá ser aceito como meio de pagamento nos estabelecimentos
credenciados pela CONTRATADA sem quaisquer condições ou acréscimos de preço em relação
ao pagamento à vista;
c) O valor cobrado pela CONTRATADA para o fornecimento de vias dos cartões extraviadas, não
poderá ultrapassar R$ 3,00 (três reais);
d) O valor referente a vias de cartões extraviados pelo usuário/beneficiário, será de inteira
responsabilidade deste, sendo descontado em folha de pagamento tal valor. Não deve haver custo
pela emissão de 2ª via devido a furto devidamente comprovado ou por desgaste pelo uso no
decorrer do tempo.
11.26. A CONTRATANTE, a qualquer momento, poderá rever o valor do crédito no Cartão
Alimentação, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente estipuladas, por força de
dispositivos legais, ou ainda, por alteração na demanda atendida pela Contratante, e para tanto
deverá fazê-lo, por escrito ou informando a Contratada, através do pedido eletrônico mensal, ou
qualquer outro meio disponível;
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11.27. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da
Central de Atendimento 24 horas e/ou site ou sistema eletrônico de atendimento similar.
11.28. Encaminhar, mensalmente, relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e
totais), constando o nome do profissional, valor base de cálculo e o valor efetivamente estornado,
além da referência do atendimento (protocolo).
11.29. Devolver os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias
corridos, a contar da solicitação da CONTRATANTE.
11.30. Emitir segunda via dos cartões, em caso de perda, furto ou extravio, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a solicitação, que deverá ser por telefone ou e-mail, efetuando a transferência
de saldo remanescente para o novo cartão.
11.31. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada
beneficiário, em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica dobeneficiário.
11.32. Fornecer suporte para customização de sistema, para efetuar pedido de crédito nos cartões
eletrônicos, por meio de arquivos eletrônicos.
11.33. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito
nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de ordem de serviço.
12.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 13.303/2016.
12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
12.4. Notificar à contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto
contratual.
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. CRISTIANE
NEPOMUCENO SANTIAGO, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo
com o estabelecido no art. 136, do RILC da ZPE CEARÁ, doravante denominado simplesmente
de GESTORA e FISCAL.
14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO E DA ALTERAÇÃOCONTRATUAL
14.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir de sua
celebração.
14.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do
recebimento da ordem de serviço.
14.3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81, da Lei Federal n°13.303/2016
e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
14.4. A publicação resumida do contrato dar-se-á nos termos do § 2º, do art. 51, da Lei nº
13.303/2016.
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA
À
Central de Licitações do Estado do Ceará
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE20200002 ZPE CEARÁ
A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.
1. Identificação da licitante:


Razão Social:



CPF/CNPJ e Inscrição Estadual:



Endereço completo:



Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):



Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:


A presente proposta é válida por

3.

(

) dias, contados da data de sua emissão.

Formação do Preço

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNIDADE
ESTIMADO SEM
DE
QUANT.
TAXA ADM (R$)
MEDIDA
(A)

01

SERVIÇO

01

R$ 382.957,84

02

SERVIÇO

01

R$ 124.974,54

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
(%)
(B)

VALOR
GLOBAL DO
CONTRATO
(R$)
(C)

VALOR GLOBAL R$
Valor por extenso (

)

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei,
que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Local e data
Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº

/ 20

–

Processo nº 02353128/2020
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A
E
(O)A
,
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.

A

, situada na
, inscrita no CNPJ sob o nº
, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº
, e do CPF nº
, residente e domiciliada(o) em (Município UF),
na
,
e
a
, com sede na
,
CEP:
, Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº
, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo
, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº
,e
do CPF nº
, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na
, tem entre si, justa e acordada, a celebração do presente
contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° PE20200002
ZPE CEARÁ e seus anexos, os preceitos do direito privado, a Lei Federal nº 13.303/2016, o
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ, e ainda, outras leis especiais
necessárias ao cumprimento de seu objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico
nºPE20200002 ZPE CEARÁ e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem
parte deste instrumento, independente de sua transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato o serviço de administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de cartões Vale Refeição e Alimentação, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta
da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: Empreitada por Preço Unitário.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO
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5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$

(

), sujeito a

reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação
da proposta, e observados os dispostos nos art.s 137 a 139 do RILC da ZPE CEARÁ.
5.1.1. Será adotado para fins de reajuste, a aplicação do índice econômico INPC.
5.2. A concessão do reajuste de preços se dará mediante solicitação da CONTRATADA, até a data
da prorrogação contratual subsequente ou até a data da extinção deste contrato, sob pena da
preclusão desse direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contado da data da apresentação da nota
fiscal, dos serviços efetivamentes executados, devidamente atestada pelo gestor deste contrato,
mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, preferencialmente, no Banco
Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.
6.1.1. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, que poderá ser comprovada por meio de consulta aos sítios eletrônicos
oficiais, conforme disposto no § 1º, do art. 140, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da ZPE CEARÁ.
6.1.1.1. A falta de regularidade fiscal não autoriza a retenção do pagamento devido a
CONTRATADA, que será notificada para regularizá-la, sob pena de rescisão contratual.
6.1.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo, de que trata o subitem 6.1, começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
6.2. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízos das sanções cabíveis, poderá ocorrer
quando a CONTRATADA incorrer nas hipóteses previstas no § 2º, do art. 140, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
6.2.1. Quando houver glosa parcial, a CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários
sobre valor glosado, conforme disposto no § 3º, do art. 140, do Regulamento Interno de Licitações
e Contratos da ZPE CEARÁ.
6.3. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos à retenção
na fonte de encargos fixados por lei, na forma da legislação específica, conforme § 6º, do art. 140,
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
6.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do pregão
Eletrônico PE20200002 ZPE CEARÁ.
6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
6.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
6.6. No ato dos pagamentos a CONTRATADA se obriga à apresentação dos seguintes
comprovantes:
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6.6.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT.
6.7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo
de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet,
só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos próprios.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO E DA ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
8.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir de sua
celebração.
8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do
recebimento da ordem de serviço.
8.3. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81, da Lei Federal
n°13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
8.4. A publicação resumida deste contrato dar-se-á nos termos do § 2º, do art. 51, da Lei nº
13.303/2016.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
10.1. Quanto à execução:
10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações
estabelecidas neste instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento da
emissão da ordem serviço ou instrumento hábil, de acordo com a solicitação de demanda da
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, situada na
Rodovia CE 155, s/n, Km 11,5, Esplanada do Pecém, São Gonçalo do Amarante-CE, CEP:
62.674-000, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 8h as 12h e das 13h as 16h de segunda a
sexta.
10.2. Da forma de repasse da carga e das recargas
10.2.1. As cargas mensais nos cartões de alimentação e/ou refeição dos integrantes do quadro da
ZPE CEARÁ serão realizadas pela empresa vencedora do certame.
10.2.2. A contratada deverá efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões eletrônicos
conforme acesso, mediante senha, a sistema/site a ser disponibilizado acesso para o Recursos
Humanos da ZPE CEARÁ, que registrará os valores a serem creditados.
10.2.3. A Contratada deverá encaminhar, juntamente com a fatura, o respectivo recibo e certidões
de regularidade fiscal.
10.2.4. O integrante da ZPE CEARÁ beneficiado não terá prazo para utilizar os créditos efetuados,
salvo se for desligada do quadro, quando deverá utilizar de seu saldo no prazo de até 90
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(noventa) dias, ocasião em que o cartão será desabilitado, perdendo desta forma os valores que
por ventura ainda existam creditados.
10.2.5. Não será aceito recargas mensais dos cartões através de terminal ou totem próprio da
Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
11.2. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros
ou à CONTRATANTE, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução
deste contrato, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão ou redução de sua
responsabilidade, o fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução
contratual.
11.3.1. Para o cumprimento do previsto neste subitem, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias,
contado da notificação.
11.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre
a execução contratual, inclusive, as obrigações relativas à salários, previdência social, impostos,
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e outras providências, respondendo, obrigatoriamente,
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação
correlata aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.
11.5. Ressarcir eventuais prejuízos sofridos pela CONTRATANTE em virtude do seu
inadimplemento em relação ao cumprimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução deste contrato, incluindo-se nesse dever custas judiciais,
honorários advocatícios entre outros regularmente suportados pela CONTRATANTE.
11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em
que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.7. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
11.8. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
11.9. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da
CLT e demais normas do Ministério do Trabalho relativos à segurança e à Medicina do Trabalho,
bem como, a Legislação correlata em vigor, a ser exigida.
11.10. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação
ambiental e outros, conforme § 1º. do art. 32. da Lei 13.303/2016.
11.11. Disponibilizar. nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos
em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos
jovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 anos, que estejam cumprindo medida de
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semiliberdade. Caso a execução contratual não necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos
trabalhadores, a reserva de vagas será facultativa.
11.11.1. Encaminhar, mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha de
frequência dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a
reserva de vagas. Caso a contratação não esteja obrigada a disponibilizar vagas, nos termos da
Lei nº 15.854, de 24/09/2015, ficará dispensada do envio da folha de frequência.
11.12. Estar devidamente cadastrada junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador do
Governo Federal;
11.13. Fornecer/disponibilizar relação atualizada de estabelecimentos credenciados como
supermercados e seus similares, que deverá ser atualizada mensalmente ou quando solicitada
pela Contratante, contendo razão social, nome fantasia, endereço e telefone;
11.14. Manter uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, situados no município de
Fortaleza/CE e região metropolitana, que se ajuste às necessidades atuais e futuras dos
integrantes da ZPE CEARÁ beneficiados;
11.15. Facultar, à Contratante, a fiscalização dos estabelecimentos da sua rede de credenciados;
11.16. Oferecer senhas e respectivos cartões eletrônicos com “chip de segurança”, com valores
determinados e na proporcionalidade definida pela Contratada;
11.17. A contratada deverá disponibilizar uma Central de Atendimento ao usuário durante 24
horas, sete dias da semana e um portal online para consultas de extratos, saldos/disponibilização
de benefícios e rede credenciada.
11.18. Dispor do fornecimento de saldo através do sistema, após cada ato de compra, nos
terminais dos estabelecimentos conveniados.
11.19. Efetuar o crédito mensal nos cartões alimentação, rigorosamente no dia informado pela
CONTRATANTE, através de pedido eletrônico ou outro meio entre si estabelecido;
11.20. Oferecer somente estabelecimentos credenciados que obedeçam, rigorosamente, os
padrões de higiene exigidos pelas autoridades sanitárias;
11.21. Atender, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, o fornecimento extraordinário de novos cartões;
11.22. Atender, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, créditos mensais no cartão eletrônico;
11.23. Entregar as senhas e cartões embalados nas quantidades requeridas diretamente na sede
da CONTRATANTE: Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do
Ceará, situada na Rodovia CE 155, s/n, Km 11,5, Esplanada do Pecém, São Gonçalo do
Amarante-CE, CEP: 62.674-000, no(s) horário(s) e dia(s) da semana de 08:00 às 12:00 e de 13:00
às 16:30 de segunda à sexta.;
11.24. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.25. Considera-se, ainda, que:
a) No caso de troca de cartão eletrônico com “chip de segurança” inicialmente oferecido pela
CONTRATADA por novos, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, ou ainda, se
a CONTRATADA ou seus credenciados adotarem outros meios tecnologicamente adequados para
a prestação dos serviços, os custos não serão repassados para a CONTRATANTE;
b) O Cartão Alimentação deverá ser aceito como meio de pagamento nos estabelecimentos
credenciados pela CONTRATADA sem quaisquer condições ou acréscimos de preço em relação
ao pagamento à vista;
c) O valor cobrado pela CONTRATADA para o fornecimento de vias dos cartões extraviadas, não
poderá ultrapassar R$ 3,00 (três reais);
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d) O valor referente a vias de cartões extraviados pelo usuário/beneficiário, será de inteira
responsabilidade deste, sendo descontado em folha de pagamento tal valor. Não deve haver custo
pela emissão de 2ª via devido a furto devidamente comprovado ou por desgaste pelo uso no
decorrer do tempo.
11.26. A CONTRATANTE, a qualquer momento, poderá rever o valor do crédito no Cartão
Alimentação, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente estipuladas, por força de
dispositivos legais, ou ainda, por alteração na demanda atendida pela Contratante, e para tanto
deverá fazê-lo, por escrito ou informando a Contratada, através do pedido eletrônico mensal, ou
qualquer outro meio disponível;
11.27. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da
Central de Atendimento 24 horas e/ou site ou sistema eletrônico de atendimento similar.
11.28. Encaminhar, mensalmente, relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e
totais), constando o nome do profissional, valor base de cálculo e o valor efetivamente estornado,
além da referência do atendimento (protocolo).
11.29. Devolver os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias
corridos, a contar da solicitação da CONTRATANTE.
11.30. Emitir segunda via dos cartões, em caso de perda, furto ou extravio, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a solicitação, que deverá ser por telefone ou e-mail, efetuando a transferência
de saldo remanescente para o novo cartão.
11.31. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada
beneficiário, em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica dobeneficiário.
11.32. Fornecer suporte para customização de sistema, para efetuar pedido de crédito nos cartões
eletrônicos, por meio de arquivos eletrônicos.
11.33. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito
nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de ordem de serviço.
12.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 13.303/2016.
12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
12.4. Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto
contratual.
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste
contrato.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. CRISTIANE
NEPOMUCENO SANTIAGO, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo
com o estabelecido no art. 136, do RILC da ZPE CEARÁ, doravante denominado simplesmente
de GESTORA e FISCAL.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a ZPECEARÁ poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada, nos termos do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, as seguintes
penalidades:
14.1.1. Advertência
14.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3%
(três décimos por cento) em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução
do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante, inclusive o cancelamento do
registro de preço.
14.1.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
14.2. As multas a que porventura a contratada der causa serão descontadas da garantia
contratual ou, na sua ausência, insuficiência ou de comum acordo, nos documentos de cobrança
e pagamento pela execução do contrato, reservando-se a ZPE CEARÁ o direito de utilizar, se
necessário, outro meio adequado à liquidação do débito.
14.3. A sanção prevista no subitem 14.1.3 acima, poderá ser aplicada com a sanção de multa.
14.4. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a
contratada recolherá a multa por meio de depósito bancário em nome da ZPE CEARÁ, se não o
fizer, será cobrada em processo de execução.
14.5. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da
lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as
seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução
de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução deste contrato.
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e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a CONTRATADA deverá concordar e autorizar
que, na hipótese deste contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução deste
contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução deste contrato.
15.4. A CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da
pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no
decorrer da licitação ou na execução deste contrato financiado por organismo financeiro
multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1. A Rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 143 e 144 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da ZPE CEARÁ.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro de São Gonçalo do Amarante, município da Companhia Administradora da
Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE CEARÁ para dirimir quaisquer questões
decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, que está visado pela
Assessoria Jurídica da CONTRATANTE e do qual se extraíram 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data

(nome do representante)

(nome do representante)

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
(nome da testemunha 1)
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RG:

RG:

CPF:

CPF:

Visto:

(nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a ) da CONTRATANTE)

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome /razão social)
, inscrita
no CNPJ nº
,por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade
nº
e CPF nº
, DECLARA, sob as sanções
administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação
anexada ao sistema é autêntica.

Local e data
Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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À COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ / CE
REF.: Pregão Eletrônico nº PE 20200002 / ZPE CEARÁ Processo nº 02353128/2020
OBJETO: Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões Vale
Refeição e Alimentação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de
Referência, deste edital.
PROPOSTA COMERCIAL
PREZADOS SENHORES,
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vs. Sªs, nossa Proposta de Preços relativa à licitação em
referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado
na sua preparação.
1 - DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.604.122/0001-97
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº. 904, BAIRRO CENTRO
CIDADE: UBERLÂNDIA/MG
ESTADO: MINAS GERAIS
CEP: 38.400-112
TELEFONE: (34) 3239-0520 / (34) 3239-0515
FAX: (34) 3239-0520 / (34) 3239-0515
E-MAIL: LICITACOES@VALECARD.COM.BR
PESSOA RESPONSÁVEL PARA CONTATO
NOME: FERNANDO TANNUS NARDUCHI
E-MAIL: LICITACOES@VALECARD.COM.BR
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
AG. N.º: 2591-7
CONTA CORRENTE N.º: 104444-3
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
NOME: FERNANDO TANNUS NARDUCHI
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: COORDENADOR MERCADO PÚBLICO
RG: M9198484 SSP/MG
CPF: 848.928.626-49
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº. 904, BAIRRO CENTRO
2. DA VALIDADE DA PROPOSTA / PRAZO DE EXECUÇÃO:
2.1
2.2
2.3

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados da sua apresentação.
Prazo de entrega: conforme termo de referência;
Prazo de Pagamento: conforme termo de referência.

3. DECLARAÇÕES:
3.1
Recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e
informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da
licitação;
3.2
Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu
o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à
elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
3.3
O preço ofertado acima considera todos os custos fixos e variáveis, despesas referentes ao objeto da
licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de
obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
3.4
Declaramos que atendemos a todos os dispositivos constantes do presente Edital.

1

4. DO PREÇO:

ITEM

1

2

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

DESCRIÇÃO

Serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de “VALE ALIMENTAÇÃO”, na
forma de cartão eletrônico magnéticos ou de similar
tecnologia em PVC, equipado com microprocessador
com chip eletrônico de segurança, dotados de
tecnologia apropriada e documentos de legitimação
para aquisição de produtos alimentícios em
estabelecimentos comerciais credenciados, destinados R$382.934,86
aos funcionários comissionados desta Companhia
Administradora. Na forma definida pela legislação
pertinente e dispositivos normativos do Ministério do
Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT –
Programa de Alimentação ao Trabalhador, para atender
a demanda da ZPE CEARÁ. COMPRASNET: UNIDADE =
SERVIÇO
Prestação de serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de “VALE
REFEIÇÃO”, na forma de cartão eletrônico magnéticos
ou de similar tecnologia em PVC, equipado com
microprocessador com chip eletrônico de segurança,
dotados de tecnologia apropriada e documentos de
legitimação para aquisição de produtos alimentícios em
estabelecimentos comerciais credenciados, destinados R$124.967,04
aos funcionários comissionados desta Companhia
Administradora. Na forma definida pela legislação
pertinente e dispositivos normativos do Ministério do
Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT –
Programa de Alimentação ao Trabalhador, para atender
a demanda da ZPE CEARÁ. COMPRASNET: UNIDADE =
SERVIÇO

VALOR GLOBAL
2.1

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

VALOR ANUAL COM
TAXA

-4,190%

R$366.889,889

-4,190%

R$119.730,921

R$486.620,810

A taxa de administração proposta é -4,19% (quatro virgula dezenove por cento negativo).

2.2
O valor global da proposta é: R$486.620,81 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e
oitenta e um centavos).
Uberlândia/MG, 26 de Outubro de 2020.

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ nº. 00.604.122/0001-97
FERNANDO TANNUS NARDUCHI
Representante Legal
CPF sob o nº. 848.928.626-49
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DDD-FAX:
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NOME - PESSOA PARA CONTATO:
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para
implementação,
administração,
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e
refeição, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e
em seus Anexos.

Recebi do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, o
EDITAL DO PREGÃO em referência, cuja realização se dará às 10 horas
(horário de Brasília), do dia 07 de outubro de 2020.
Processo composto de:
Edital de Pregão n.º 09/2020
a) Anexo I – Termo de Referência
b) Anexo II – Termo de Contrato (MINUTA)
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de

de 2020.

ASSINATURA
PARA FORMALIZAÇÃO DO INTERESSE DE PARTICIPAR NESTA LICITAÇÃO, A
EMPRESA DEVERÁ REPASSAR ESTE RECIBO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, PARA A
COMISSÃO
DE
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DO
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DO
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LICITACAO@COFFITO.GOV.BR.
A NÃO REMESSA DESTE RECIBO, EXIME A COMISSÃO DA COMUNICAÇÃO DE
EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM
COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
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PREGÃO Nº 09 / 2020
Processo nº. 14/2019
PREÂMBULO
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Autarquia
Federal, que por delegação do poder público exerce o serviço de
fiscalização da profissão de Fisioterapia e da Terapia Ocupacional,
instituído pela Lei nº 6.316 de 17 de dezembro de 1975, por
intermédio de seu Pregoeiro Oficial, de acordo com a Lei 10.520/02,
Lei nº 8.666/93, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, as
respectivas alterações e demais legislação correlata, bem como pelas
disposições fixadas neste Edital e em seus Anexos, informa que
realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR
DESCONTO, nas condições abaixo estabelecidas:
Data e horário da abertura da sessão do Pregão: 07/10/2020 às 10h

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 925168

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para implementação, administração,
gerenciamento,
emissão,
distribuição
e
fornecimento
de
vale
alimentação
e
refeição,
conforme
especificações
e
condições
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do
artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010 e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em
participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informarse a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
2.1.2.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele
efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao COFFITO responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros
2.2. Como condição para participação no Pregão, o licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
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relativo às seguintes declarações:
2.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
2.2.2. 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 a elas equiparada;
2.2.3. 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;
2.2.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
2.2.5. 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;
2.2.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos
termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de
2009.
2.2.7. A licitante apta ao exercício do direito de preferência
estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010 deverá declarar, em campo
próprio do Sistema, que atende aos requisitos previstos na
legislação
2.3. Não poderá participar deste Pregão:
2.3.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de
contratar com o TCU, durante o prazo da sanção aplicada;
2.3.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com
a
Administração
Pública,
enquanto
perdurarem
os
motivos
determinantes
da
punição
ou
até
que
seja
promovida
sua
reabilitação;
2.3.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União,
durante o prazo da sanção aplicada;
2.3.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em
razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
2.3.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos
termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
2.3.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas
no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
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Página 4 de 47

SRTVS Quadra 701 – Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II, Sala 731– CEP: 70.340-906 - Brasília/DF

Tel.: (61) 3035-3800 – Fax: (61) 3321-0828 – E-mail: licitacao@coffito.gov.br
www.coffito.gov.br

2.3.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o
art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa
em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal
figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico
acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.
2.3.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
2.3.8. empresário cujo estatuto ou contrato social
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

não

seja

2.3.9. empresário que se encontre em processo de dissolução,
recuperação
judicial,
recuperação
extrajudicial,
falência,
concordata, fusão, cisão ou incorporação;
2.3.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
2.3.11. consórcio
constituição.

de

empresa,

qualquer

que

seja

sua

forma

de

2.3.12. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
2.3.13. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com
poderes
expressos
para
receber
citação
e
responder
administrativa ou judicialmente.

3. DO ENVIO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital e a 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.
3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
3.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, desde que encaminhem o devido
comprovante com a respectiva validade dos documentos, destacando que
o COFFITO não está tendo acesso ao SICAF para consultas, assegurando
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar
a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
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de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.
3.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
3.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou
substituir
a
proposta
e
os
documentos
de
habilitação
anteriormente inseridos no sistema.
3.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
3.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do
licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
3.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
3.10. 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.
3.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam
a Contratada.
3.12. A proposta deverá:
3.12.1. Ser redigida em língua portuguesa, 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.
3.12.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento em crédito
bancário, ou a escolha pro boleto.
3.12.3. Informar
os
dados
(nome,
representante que assinará o contrato.

CPF

e

RG)

do

(a)

3.12.4. Conter a descrição clara do objeto de acordo com as
informações constantes do Termo de Referência, devendo ser
informado o valor da Taxa de Desconto (%) que incidirá sobre o
repasse financeiro mensal à contratada, referente ao benefício
vale refeição e alimentação.
3.13. O licitante deverá declarar em sua proposta que nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
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previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços. Na falta de tal declaração, será considerada como aceita
esta condição.
3.14. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
3.15.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas
nesse Edital.

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
4.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste
Edital.
4.2.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 não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
4.3.O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.4.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 0,0100%.

4.5.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá
ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

4.6.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os
sucessivos, com prorrogações.

licitantes

apresentarão

lances

públicos

e

4.7.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

4.8.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
4.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

4.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
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justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.

4.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

4.12. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema,
com
acompanhamento
em
tempo
real
por
todos
os
participantes.
4.13. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.
4.14. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
4.15. O sistema disponibilizará campo próprio
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

para

troca

de

4.16. As propostas serão consideradas, para efeito de julgamento,
pelo MAIOR DESCONTO, considerando apenas duas casas decimais,
excluindo as últimas duas, ainda que tenham sido apresentadas, não
desclassificando as licitantes que o fizerem.
4.17. O desconto ofertado em percentual pelo licitante vencedor,
será aquele praticado durante toda a vigência do contrato,
caracterizado como taxa negativa e, incidirá sobre o valor repassado
pelo COFFITO à contratada referente ao benefício Vale Alimentação e
Refeição, mensalmente.
4.18. Quanto à aceitabilidade da proposta vencedora, não será aceito
proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo
estimado, ou apresentar preço manifestamente inexequível.
4.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do maior lance registrado,
vedada a identificação do licitante.
4.20. Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação
pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível
ou lance manifestamente inexequível, o preço incompatível ou lance
manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do
sistema pelo pregoeiro.
4.21. 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.
4.22. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
4.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
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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.
4.24. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial.
O
sistema
identificará
em
coluna
própria
as
participantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas a elas equiparadas, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538/2015.
4.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o
pregoeiro na tentativa de obter preços ainda menores, poderá
realizar
diligências
e
encaminhar,
pelo
sistema
eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior desconto,
para que seja obtida melhor proposta.
4.26. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 02 (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.
4.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
4.28. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, de
acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
4.29. Entende-se por empate, para fins da aplicação do art. 44 da
Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada, desde que esta não tenha sido apresentada, também, por
uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte (art. 44, §§ 1º e
2º, e art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006).
4.30. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será
procedido da seguinte forma (art. 45 da Lei Complementar nº
123/2006):
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, inciso I e §
3º, da Lei Complementar nº 123/2006);
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa
pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas
Comissão Permanente de Licitações
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as remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita,
na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito (art.
45, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006);
c) No caso de equivalência dos preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo
de
5%
(cinco
por
cento),
será
realizado,
automaticamente, sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III,
da Lei Complementar nº 123/2006).
4.31. Classificação dos licitantes cujos lances finais estejam
situados até dez por cento acima do melhor lance válido, conforme o
critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito
de preferência;
4.32. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de
preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e
julgamento previstas neste edital, na Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. 7.21.4 Os
procedimentos operacionais para o direito de preferência serão
conduzidos pelo Pregoeiro, por meio de sorteio presencial em sessão
a ser agendada, uma vez que o sistema eletrônico Comprasnet não está
adaptado para aplicação de margem de preferência por grupo.
4.33. A análise do impacto da aplicação da margem será realizada por
meio de planilha, pelo Pregoeiro, após a fase de lances,
considerando as fórmulas de cálculos previstas nas normas vigentes.
4.34. A planilha que será utilizada pelo Pregoeiro para cálculo da
aplicação dessas margens, comporá o processo licitatório.
4.35. Para o exercício do direito de preferência, as licitantes
deverão apresentar, juntamente com a sua proposta, declaração, sob
as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso.
4.36. A licitante que tenha ofertado o maior desconto deverá enviar,
via sistema eletrônico, como anexo, no prazo máximo de 02 (duas)
horas, contados da solicitação do Pregoeiro, sua proposta nos termos
do lance vencedor.
4.37. O prazo estabelecido para envio da proposta poderá ser
prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante,
formulada antes do findo do prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
4.38. O não encaminhamento da proposta, após a convocação pelo
Pregoeiro, no prazo estipulado, caracteriza desistência, sujeitandose à licitante a aplicação das penalidades cabíveis.
4.39. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
Comissão Permanente de Licitações
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poderão ser efetuadas diligências, na forma da legislação vigente,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
4.40. 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, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
4.41. As propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo
estabelecido pelo Ministério da Economia, disponibilizado no
www.comprasgovernamentais.gov.br,
deverão
comprovar
sua
exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação,
sem prejuízo do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VIIA, da
Instrução Normativa/SEGES/MP n.º 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213,
de 25 de setembro de 2017).
4.42. Qualquer
interessado
poderá
requerer
que
se
realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
4.43. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para
a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
4.44. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
4.45. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
4.46. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta
apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que
importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das
condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos
demais licitantes.
4.47. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita
do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
4.48. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
Comissão Permanente de Licitações
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4.49. Havendo
necessidade,
o
Pregoeiro
suspenderá
a
sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
4.50. Encerrada a análise quanto à aceitação da
pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
disposto neste Edital.

proposta,
observado

o
o

5. DA HABILITAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
5.1. Como condição prévia 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:
5.1.1. Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF;
5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
5.1.3. Cadastro
Nacional
de
Condenações
Cíveis
por
Atos
de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça
–
CNJ:
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
5.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU;
5.1.5. 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.
5.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
5.2.O Pregoeiro consultará o SICAF, em relação à habilitação jurídica,
à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica
financeira conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e
43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 2010.
5.2.1. Também poderão ser consultados o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
5.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que
Comissão Permanente de Licitações
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comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte ou
sociedade cooperativa a elas equiparada, conforme estatui o art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
5.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no SICAF além do nível

de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de
2010,
deverão
apresentar
a
seguinte
documentação
relativa
à
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista e
Qualificação Econômico-financeira:

5.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
5.3.1.1.

Registro empresarial, no caso de empresa individual;

5.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, para as sociedades empresárias e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios
de eleição de seus administradores;
5.3.1.3. Registro do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis ou sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
5.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedida pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
5.3.1.5. Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES), deverá ser apresentada certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
5.3.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

5.3.2.

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.3.2.1. Prova de
Jurídica (CNPJ);

inscrição

no

Cadastro

Nacional

de

Pessoa

5.3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal
e estadual se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente;
5.3.2.3.
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)
Comissão Permanente de Licitações
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por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social;
5.3.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente,
na forma da Lei;
5.3.2.5. Prova de regularidade (CND) relativa às contribuições
sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS;
5.3.2.6. Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal;
5.3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei nº
12.440/11.
5.3.2.8. Caso
o
licitante
detentor
do
menor
preço
seja
microempresa ou empresa de pequeno porte a elas equiparada, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.

5.3.3.

Relativos à Qualificação Econômica - Financeira:

5.3.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, nos termos do
inciso II, artigo 31 da Lei n.º 8.666/93;

5.3.3.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei
(incluindo Termo de Abertura/Encerramento e Registro na Junta
Comercial, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, cópia
fiel do Livro Diário, autenticado, exceto se a empresa apresentar
as Demonstrações Contábeis na forma dos itens seguintes), 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;
5.3.3.2.1.
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;

5.3.3.2.2.

Será
admitida
a
apresentação
de
balanço
intermediário, se decorrente de Lei ou previsão no Estatuto ou
Contrato Social da licitante, conforme Acórdão TCU 484-12-2007Plenário.
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5.3.3.2.3.

As
empresas
que
publicam
suas
Demonstrações
Contábeis
na
Imprensa
Oficial,
poderão
apresentar
cópia
autenticada da publicação no Diário Oficial da União, do Estado,
ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a
empresa, ou em jornal de grande circulação;

5.3.3.2.4.

As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração
Contábil Digital (ECD), nos termos do art. 2º do Decreto Federal
nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos
impressos extraídos do Livro Digital, tais como Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado, Termos de Abertura,
Encerramento e Recibo de Entrega do Livro Digital;

5.3.3.2.5.

As empresas constituídas no Exercício em curso,
deverão enviar cópia do último Balancete de Verificação,
devidamente assinado pelo Profissional Contábil e Representante
Legal da Empresa;

5.3.3.2.6.

Até 30 de abril serão aceitas Demonstrações
Contábeis do penúltimo exercício encerrado, após esta data é
obrigatória à apresentação das Demonstrações do último exercício
encerrado;

5.3.3.2.7.

Para as empresas sujeitas à apresentação da
Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos do art. 2º do
Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), fica prorrogado até o
dia 30 de junho aceitabilidade das Demonstrações Contábeis do
penúltimo exercício encerrado;

5.3.3.2.8.

O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis
deverão estar assinados por Profissional de Contabilidade,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo Titular ou representante legal da empresa.

5.3.3.2.9.

As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a
um exercício completo, exceto o Balanço de Abertura que será
apresentado por empresas constituídas no exercício em curso;

5.3.3.2.10. A

apresentação
das
Demonstrações
Contábeis
é
obrigatória para todas as empresas, independentemente do porte,
classificação ou enquadramento para fins tributários.

5.3.3.3.

Comprovação
da
boa
situação
financeira
mediante
apresentação dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que devem ser iguais ou maiores que
01 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores
extraídos
de
seu
balanço
patrimonial,
devidamente
consolidado e assinado pelo responsável pela contabilidade e com a
indicação de seu nome e nº de registro no Conselho Regional de
contabilidade, nos termos da lei:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
SG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO

CIRCULANTE

LC =
PASSIVO CIRCULANTE
5.3.3.4. A licitante, cadastrada ou não no SICAF, que apresentar
índices econômicos inferiores a 01 (um) em qualquer dos índices
deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos itens
propostos.

5.3.4.

Relativo à Qualificação Técnica

5.3.4.1. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a
licitante executado satisfatoriamente atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com objeto
deste Edital.
5.3.4.2. Comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), na modalidade refeição, nos termos das alíneas
"a" e "b", Inciso II, Art. 12 da Portaria nº 3/2002, do Ministério
do Trabalho e Emprego, alterada pela Portaria nº 343/2013-MTE,
cumprindo todas as disposições deste diploma legal e de outras
disposições aplicáveis.
5.3.4.3. Certidão de registro e quitação no Conselho Regional de
Nutricionistas – CRN, com jurisdição no local de suas atividades,
conforme exigência da Resolução CFN nº 378/2005 art. 2º, § 1º,
alínea VII.
5.3.4.4. Quando solicitado, a licitante deve disponibilizar todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do
contratante e local em que foram prestados os serviços.
5.3.4.5. No caso de Atestado de Capacidade Técnica ou documento
equivalente, emitidos em língua estrangeira, deverá ser traduzido
por tradutor juramentado.

5.3.5.

Disposições Gerais da Habilitação:
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5.3.5.1.
Os documentos apresentados para habilitação deverão
estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto
aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e
referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado,
ressaltando que em todos os documentos devem constar o mesmo
endereço de cadastro.
5.3.5.2.
Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a
matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de
prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ).
5.3.5.3. Para os casos em que o documento solicitado não possua
validade definida no próprio, serão aceitos aqueles com emissão
de até 180 (cento e oitenta) dias antes do certame, excluindo
dessa obrigação os Atestados de Capacidade Técnica e demais
documentos com validade definida na legislação pertinente.
5.3.5.4. A comprovação da regularidade fiscal das microempresas
ou empresas de pequeno porte a elas equiparada somente será
exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação.
5.3.5.5. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do
débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
5.3.5.6. O prazo para a regularização mencionada será contado a
partir do resultado da habilitação, e a prorrogação poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
5.3.5.7. A não regularização da documentação no prazo previsto
acima implicará decadência do direito à contração, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666 de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogar a
licitação.
5.3.5.8. A documentação de habilitação, no caso das sociedades
cooperativas deverá obedecer rigorosamente, o disposto na
Instrução Normativa SLTI/MP n.º 2/2008.
5.3.5.9. 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.
5.3.5.10. Será inabilitado o licitante que:
5.3.5.10.1.
apresentar

não
comprovar
quaisquer
dos

sua
habilitação,
deixar
documentos
exigidos
para
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habilitação dentro do prazo solicitado, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital;
5.3.5.11. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá
diligenciar a fim de sanar dúvidas sobre as informações contidas
nos documentos de habilitação desde que não alterem a substância
dos documentos, registrado em ata e acessível a todos os
participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.
5.3.5.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto.
5.3.5.13. Da sessão
sistema eletrônico.

pública

do

Pregão

divulgar-se-á

ata

no

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
6.1. O critério de julgamento será o
definido neste Edital e em seus Anexos.

de

MAIOR

DESCONTO,

conforme

6.2. 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.
6.3. A proposta anexada será examinada pelo Pregoeiro quanto à
compatibilidade
dos
preços
em
relação
ao
estimado
e
sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
6.4. Será desclassificada a proposta que:
6.4.1. não atenda às exigências do Edital;
6.4.2. contenha vícios ou ilegalidades;
6.4.3. apresente valor manifestamente superior ao valor estimado ou
apresente preço visivelmente inexequível.
6.5. Considera-se manifestamente inexequível a proposta de preços ou
maior desconto que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura
dos custos da contratação, incompatível com o mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites máximos.
6.6. 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 n° 8.666,
de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MP nº
2, de 2008.
6.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
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Página 18 de 47

SRTVS Quadra 701 – Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II, Sala 731– CEP: 70.340-906 - Brasília/DF

Tel.: (61) 3035-3800 – Fax: (61) 3321-0828 – E-mail: licitacao@coffito.gov.br
www.coffito.gov.br

sucessivamente, na ordem de classificação, sempre buscando negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
6.8.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado
por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes
de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
6.8.2.
Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do
sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
6.8.3.
Os
originais
ou
cópias
autenticadas,
caso
sejam
solicitados, deverão ser encaminhados em meio físico à Comissão de
Licitação do COFFITO, no endereço da Sede dessa Autarquia.
6.8.4.
A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitarse-á às sanções previstas neste Edital.
6.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.
6.11. O Pregoeiro verificará no Portal da Transparência do Governo
Federal, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br, e no
Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante classificada provisoriamente em primeiro
lugar, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o
mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste
Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo
permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006.
6.12. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal do COFFITO ou, ainda, de pessoas físicas
ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
6.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
6.14. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não
justificar eventuais falhas formais, apontadas pelo Pregoeiro e, que
não afetem a segurança jurídica da contratação.
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7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
7.2. As impugnações deverão ser encaminhadas, até às 18h (dezoito
horas) do dia em que se encerra o prazo, pela forma eletrônica
através do e-mail licitacao@coffito.gov.br.
7.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02
(dois) dias úteis.
7.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, onde deverá ser publicada no
periódico oficial.

8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
8.1. Os
pedidos
de
esclarecimentos
referentes
ao
processo
licitatório deverão ser apresentadas, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data de abertura às 18h do dia em que se encerra o
prazo, pela forma eletrônica no licitacao@coffito.gov.br, sendo
respondidos no prazo previsto no item 7.3.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. 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 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.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,
para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.
9.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
9.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir
de então, o prazo de três dias úteis 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 úteis, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
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interesses.
9.3. O acolhimento do recurso
insuscetíveis de aproveitamento.

invalida

tão

somente

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista
interessados, no endereço constante neste Edital.

10.

os

atos

franqueada

aos

DO ESTIMATIVO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A despesa anual estimada com a execução do objeto desta
licitação está disposta abaixo e, a Taxa de Desconto Média obtida
foi de 0,33%.
Dias Úteis
Aproximados

Funcionários

Vale Refeição Diário

253

31

R$ 41,53

Valor Total
R$ 325.719,79

10.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à
conta do orçamento próprio do COFFITO, aprovado para o exercício de
2020, nos elementos de despesas nº 6.2.2.1.1.01.04.01.002.

11.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, sujeitandose à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e à pena de
multa.
11.2. Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou
documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os
procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da
Administração, isolada ou cumulativamente:
11.2.1. Impedimento para assinatura do Contrato, se concluída a
fase licitatória.
11.2.2. Cancelamento do Contrato se já assinado.
11.3. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação
exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de
Fornecedores a que se refere a Lei nº 10.520/2002 e legislação
correlata, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
11.4. Pela infração das cláusulas do CONTRATO, a Contratante poderá,
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garantida
sanções:

a

prévia

defesa,

aplicar

à

Contratada

as

seguintes

11.4.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para a utilização;
11.4.2. . Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso injustificado na execução do serviço, incidente sobre o
valor do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.4.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

valor

total

do

11.4.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso da situação regular de habilitação, até o limite de 30
(trinta) dias;
11.4.5. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o COFFITO, ou com a União conforme a
legislação, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de
recusa
de
celebração
do
Contrato,
deixar
de
entregar
a
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo e pela recusa
injustificada
de
manutenção
dos
compromissos
assumidos
na
contratação;
11.4.6. 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes, nos
casos de apresentação de documentação falsa, fraudar a execução do
objeto ou cometer fraude fiscal.
11.3. As multas aplicadas pela
valores devidos ao CONTRATADO.

CONTRATANTE

serão

descontadas

dos

11.4. Em qualquer hipótese, o CONTRATADO será notificado para
apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação.
11.5. As penalidades de multa previstas no contrato são independentes
entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as
demais, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas
previstas em outras Legislações.

12.

DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA

12.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do
contrato de prestação de serviços, com vigência de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.
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12.2. O prazo para assinatura do contrato é de até 05 (cinco) dias
úteis após seu envio eletrônico, sob pena de decair o direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no edital e, o mesmo
será rubricado posteriormente (a empresa deverá remeter ao Conselho
duas vias assinadas por correspondência terrestre, ou uma via com
assinatura digital, por meio eletrônico), com marcação da data de
início efetivo, por parte da Presidência do COFFITO.
12.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo COFFITO.
12.4. O prazo para entrega dos cartões, na sede do COFFITO, é de até
05 (cinco) dias úteis, (após o recebimento das informações
cadastrais dos usuários ou novas solicitações), prorrogáveis desde
que justificadamente.
12.5. O prazo para inoperância parcial ou total da utilização dos
cartões, para manutenção preventiva é de 24 horas e, 48 horas para
manutenção corretiva.
12.6. O prazo para carga/recarga dos cartões, após o recebimento do
valor do benefício pelo COFFITO é de até 03 (três) dias úteis.
12.7. Os pedidos de prorrogação deverão ser motivados e comunicados
expressamente
à
Coordenação
Geral
para
análise
e
eventual
autorização.

13.

DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

13.1. Mensalmente o COFFITO enviará os recursos para o devido
crédito nos cartões de vale alimentação e/ou refeição, já
descontados desse montante total o desconto ofertado no certame,
variando conforme a quantidade de dias úteis e profissionais por
mês.
13.2. O
pagamento
processar-se-á
mensalmente,
mediante
a
apresentação de relatório contendo a quantidade de dias úteis,
relação nominal dos profissionais beneficiados e, o valor creditado
e recebido, da Nota Fiscal/Fatura e boleto bancário, em até 05 dias
corridos, sendo indispensável, para a sua realização, o aceite e a
inspeção da autoridade competente após o recebimento do objeto.
13.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições
iniciais da habilitação quanto à situação de regularidade da empresa
(Art. 27, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
13.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na
Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para
as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
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13.5. Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no
mercado.
13.6. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se
julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar
outro processo licitatório.
13.7. Quando do pagamento será
prevista na legislação aplicável.

efetuada

a

retenção

tributária

13.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 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
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
13.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
13.10. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos
por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e
motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e
imputação de ônus a quem deu causa.

14.

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

14.1. A presente LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.
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14.2. A data de abertura da presente LICITAÇÃO poderá ser transferida
para outro dia e horário, mediante prévio aviso aos licitantes.
14.3. A anulação da presente LICITAÇÃO, por motivo de ilegalidade,
não gera obrigação de indenizar. A nulidade, contudo, não exonera o
COFFITO do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
14.4. Existindo qualquer modificação no Edital, será feita nova
divulgação, pela mesma forma que se deu este texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a
alteração não afetar a formulação das propostas, fato este que será
consignado em ata.

15.

DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

15.1. As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo
de Referência (Anexo I) deste Edital.

16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Poderão ser exigidos, em qualquer oportunidade, documentos,
amostras de material ou informações complementares dos LICITANTES,
inclusive cópia de notas fiscais que originaram o (s) Atestado (s)
de Capacidade Técnica apresentado(s).
16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
16.3. Os LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados.
16.4. É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer
fase da Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer
ou complementar a instrução do processo, incluindo ligações ou
correspondência eletrônica.
16.5. As
normas
que
disciplinam
este
pregão
serão
sempre
interpretadas
em
favor
da
ampliação
da
disputa
entre
os
interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
16.6. 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.
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16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública de pregão.
16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.
16.9. Havendo
qualquer
discordância
na
redação
das
condições
elencadas nas especificações do catálogo de serviço do COMPRASNET,
na Minuta do Contrato, no Termo de Referência ou no Edital,
prevalecerá o descrito nos últimos em relação aos anteriores,
seguindo a ordem.
16.10. A homologação do
direito à contratação.

resultado

desta

licitação

não

implicará

16.11. Fica estabelecido que o Foro competente para dirimir quaisquer
controvérsias, com exclusão de qualquer outro, será o da Justiça
Federal de Brasília.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2020.

Luiz Felipe Mathias Cantarino
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação
de empresa
para
implementação,
administração,
gerenciamento,
emissão,
distribuição
e
fornecimento
de
vale
alimentação e/ou refeição (conforme a escolha dos usuários, podendo
ser 50% do benefício em cada tipo de cartão, ou 100% em um dos dois
tipos).
2. LOCAL DE ATUAÇÃO (REDE CREDENCIADA)
2.1. A rede credenciada mínima dos cartões do benefício Alimentação
deverá ser de, ao menos 20 estabelecimentos, nos estados de atuação
do COFFITO (DF - CEP 703.40-906 e PR – CEP 80.730-000, em até 05km
de distância dessas localidades e, ao menos 100 estabelecimentos em
até 50km de distância.
2.2. A rede credenciada mínima dos cartões do benefício Refeição
deverá ser de, ao menos 20 estabelecimentos, nos estados de atuação
do COFFITO (DF - CEP 703.40-906 e PR – CEP 80.730-000, em até 01km
de distância dessas localidades e, ao menos 50 estabelecimentos em
até 03km de distância
2.3. Serão realizadas diligências nos comércios próximos a fim de
averiguar a aceitabilidade da bandeira do cartão alimentação e/ou
refeição contratado.
2.3.1. A relação de estabelecimentos credenciados deverá ser
apresentada em aplicativo ou portal na internet.
2.3.2. A relação dos estabelecimentos credenciados deverá
conter: razão social, nome fantasia, natureza do serviço
prestado, número de inscrições no CNPJ – Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, endereço, telefone com DDD e e-mail, devendo
atender aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 03 de
01/03/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
2.3.3. O número de estabelecimentos credenciados poderá ser
inferior ao quantitativo estabelecido no Anexo II – Quantidade
Mínima de Estabelecimentos, desde que o COFFITO considere que
os credenciados existentes atendem às exigências dos usuários
daquela localidade.
3.

– Aplicativo Smartphone:
3.1 A adjudicatária deverá comprovar como condição de assinatura
do contrato (sob pena de inabilitação) as funcionalidades do
“APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE” no mínimo para os sistemas
Android e IOS (todas as versões) ou através de página na
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internet, a serem disponibilizadas aos
contendo no mínimo as seguintes funções
3.2 (sob pena de desclassificação
licitante seguinte, sem prejuízo das
sanções):

e

usuários

convocação

do

cartão,

imediata

da

3.2.1 - Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e
próxima recarga;
3.2.2 - Bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão
danificado;
3.2.3 - Geração de nova senha ou troca de senha;
3.2.4 - Consulta à rede credenciada próxima do usuário
(atualizada por acionamento de GPS) contendo formas de contato
com o estabelecimento;
4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.1. Cartões e Crédito Mensal
4.1.1. O auxílio alimentação e/ou refeição deverá ser fornecido
por meio de cartões magnéticos ou eletrônicos, com tecnologia
de chip e sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal
e intransferível.
4.1.2. Os cartões deverão ser entregues personalizados com nome
dos empregados do COFFITO, razão social do COFFITO, numeração
de identificação sequencial, data de validade, dentro de
envelope lacrado e individualizado, o qual será validado por
meio de senha individual durante a execução de qualquer
operação realizada nos estabelecimentos da rede credenciada.
4.1.3. Não haverá pagamento de taxa para a primeira emissão de
cartões, ou para a emissão de segunda via por extravio ou
roubo, até 01 (um) ano após a emissão do mesmo, decorrido esse
período, ou quantidade de solicitação, a empresa poderá cobrar
valor usualmente praticado (demonstrado) comercialmente.
4.1.4. O COFFITO possui um quadro atual de 31 (trinta e um
empregados).
4.1.5. A quantidade de cartões e os créditos mensais poderão
ser reduzidos ou aumentados, devido a admissões, demissões,
desligamentos ou afastamentos, sem que a Contratada tenha
direito a qualquer reclamação ou indenização.
4.1.6. Os serviços compreendem a efetivação de créditos mensais
individuais, na forma prevista pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, com valores pré-fixados pelo COFFITO, para
utilização pelos beneficiários nos estabelecimentos comerciais
credenciados para fornecimento de alimentação ou refeição.
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4.1.7. A rede credenciada da Contratada deverá estar equipada
para
aceitar
transações
com
os
cartões
magnéticos
ou
eletrônicos, com tecnologia de chip ou outros oriundos de
tecnologia adequada.
4.1.8. A Contratada deve dispor de Central de
Atendimento
(ainda que automática), ao menos via internet 24 (vinte quatro)
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para obtenção do saldo
e extrato, solicitação de segunda via de cartão e senha,
bloqueio de cartão, alteração de senha e, comunicação de perda,
roubo ou extravio do cartão.
4.1.9. O processamento das informações relativas às operações
realizadas com cartão pelos empregados deverá ser de forma
automática quando da efetivação da compra, permitindo a
identificação do usuário do cartão, datas e horários, além do
local de consumo, visando verificar a correta utilização do
benefício.
4.1.10. Não deverá ser estipulado limite de créditos anuais ou
mensais.
4.1.11. A solicitação do crédito mensal deverá ser feita pela
Contratante através de acesso à internet, com uso de senha, em
plataforma de pedido no sítio eletrônico da empresa contratada
ou outro meio que garanta a segurança das operações a serem
realizadas, onde serão informados os valores, as inclusões, as
exclusões e data dos créditos.
4.1.12. Os créditos inseridos nos cartões, se não utilizados
dentro do mês de competência, deverão, obrigatoriamente, somarse aos próximos créditos, de tal forma que os empregados do
COFFITO em hipótese alguma sejam prejudicados.
4.1.13. O COFFITO poderá solicitar o cancelamento ou estorno
de créditos nos cartões eletrônicos ou magnéticos dos
empregados, em caso de crédito indevido.
4.2. Prazo para emissão dos cartões e crédito mensal:
4.2.1. A Contratada deverá observar os seguintes prazos:
4.2.1.1. Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo de 5
(cinco) dias úteis, após o recebimento das informações
cadastrais pelo COFFITO.
4.2.1.2. As informações cadastrais dos empregados do COFFITO
serão fornecidas à Contratada em meio eletrônico, no prazo
de até 3 (três) dias úteis após a assinatura do Contrato.
4.2.1.3. Emissões subsequentes dos cartões: prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da nova
solicitação, nos casos de alteração de benefício,
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segunda via dos cartões, perda, roubo, furto ou extravio,
efetuando a transferência do saldo remanescente para o novo
cartão, sem que haja qualquer custo para a Contratante ou
empregados.
4.2.1.4. Disponibilização
do
crédito:
em
data
prédeterminada pelo COFFITO, que observará o prazo máximo de 3
(três) dias úteis, contados a partir da data do pedido.
4.3. Os créditos terão seus valores calculados com base no valor
diário de R$ 41,53 (quarenta e um reais e cinquenta e três
centavos), por dia de trabalho e por empregado.
4.4. O quantitativo de beneficiários e os valores dos créditos são
estimativos e poderão sofrer alterações no valor, em decorrência de
Acordo Coletivo de Trabalho e na quantidade de empregados, por causa
das admissões, demissões e afastamentos ao longo da vigência do
Contrato a ser firmado.
4.5. O COFFITO possui um quadro atual de 31 empregados.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS
5.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do
contrato de prestação de serviços, com vigência de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.
6. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Mensalmente o COFFITO enviará os recursos para o devido crédito
nos cartões de vale alimentação e/ou refeição, já descontados desse
montante total o desconto ofertado no certame, variando conforme a
quantidade de dias úteis e profissionais por mês.
6.2. O pagamento processar-se-á mensalmente, mediante a apresentação
de relatório contendo a quantidade de dias úteis, relação nominal
dos profissionais beneficiados e, o valor creditado e recebido, da
Nota Fiscal/Fatura e boleto bancário, em até 05 dias corridos, sendo
indispensável, para a sua realização, o aceite e a inspeção da
autoridade competente após o recebimento do objeto.
6.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições
iniciais da habilitação quanto à situação de regularidade da empresa
(Art. 27, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
6.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na
Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para
as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
6.5. Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
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art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no
mercado.
6.6. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se
julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar
outro processo licitatório.
6.7. Quando do pagamento será
prevista na legislação aplicável.

efetuada

a

retenção

tributária

6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 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
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
6.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.10. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e
motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e
imputação de ônus a quem deu causa.
7. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
7.1. Os valores dos benefícios poderão ser reajustados anualmente em
decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho, sem necessidade de
aditamento do Contrato.
8. DA TAXA
8.1. Será permitida taxa de administração negativa, com base no
Acórdão nº 2619/2018 – TCU – Plenário e liminar da 22ª Vara Federal
(PROCESSO: 1005332-18.2018.4.01.3400), devendo, nesse caso, a
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Contratada efetuar abatimento do valor correspondente na fatura/Nota
Fiscal referente ao respectivo pedido mensal.
9. REVISÃO DAS TAXAS
9.1. A taxa de administração será fixa e irreajustável e incidirá
sobre o valor bruto de cada fatura referente ao fornecimento dos
benefícios Auxílio Alimentação/Refeição.
10.

FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização dos serviços será feita diretamente pelo COFFITO
através de servidor formalmente designado, a quem compete verificar
se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram.
10.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo
com o Contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e a
facilitar o acesso da fiscalização, aos serviços e a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
10.3. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço
que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato à Área de Gestão Administrativa do contrato,
responsável pela execução do contrato.
10.4. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os
quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A
fiscalização
informará
ao
setor
competente
quanto
ao
fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso
de multa, a indicação do seu valor.
11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Designar um preposto para execução dos
responsável pela supervisão, orientação e
trabalhos, e que se reportará ao fiscal
representante do COFFITO.

serviços, que será
acompanhamento dos
do Contrato, como

11.2. Apresentar a relação de estabelecimentos credenciados, devendo
estar de acordo com a quantidade mínima definida.
11.2.1.
A relação dos estabelecimentos credenciados deverá
conter: razão social, nome fantasia, natureza do serviço
prestado, número de inscrições no CNPJ – Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, endereço, telefone com DDD e e-mail, devendo
atender aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 03 de
01/03/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
11.3. Organizar, manter e administrar rede de estabelecimentos
credenciados, que aceitem como forma de pagamento os cartões
refeição/alimentação magnético e/ou eletrônico com tecnologia de
chip de segurança ou outros oriundos de tecnologia adequada.
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11.4. Credenciar
aqueles
estabelecimentos
que
forem,
justificadamente, de preferência dos usuários e/ou do COFFITO, em
razão de qualidade de serviços prestados e da localização, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data que formalizar o
pedido.
11.5. Disponibilizar, mensalmente, crédito para os cartões, no valor
fixado pelo COFFITO, devendo esse crédito estar disponibilizado para
o empregado na data estipulada pelo COFFITO.
11.6. Sujeitar-se às penalidades previstas neste contrato, bem como
de ressarcir o COFFITO quaisquer danos decorrentes do seu
descumprimento.
11.7. Assegurar aos usuários do benefício o atendimento satisfatório
pelos estabelecimentos comerciais que integram a rede credenciada.
11.8.
Fornecer
os
cartões
em
perfeitas
condições,
responsabilizando-se pela pronta substituição, no caso de avarias
que tornem impraticável a sua utilização. Em caso de violação de
algum objeto, o seu recebimento será recusado pelo destinatário no
ato do recebimento.
11.9.
Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos
devidos aos estabelecimentos com os quais mantém convênios, ou seja,
aos estabelecimentos credenciados.
11.10. Tomar
providências
imediatas
cabíveis
para
solucionar
problemas de indisponibilidade dos serviços nos estabelecimentos
credenciados.
11.11. No caso do benefício de refeição, manter em caráter efetivo e
constante,
fiscalização
nutrológica
e
administrativa
dos
estabelecimentos credenciados.
11.12. Assumir todos os possíveis danos físicos ou materiais
causados ao COFFITO ou a terceiros, advindos de imperícia,
negligência ou que forem contrários às normas de segurança quando da
execução dos serviços.
11.13. Todas as despesas decorrentes do contrato, inclusive o
material necessário à execução dos serviços, locomoção, seguros de
acidentes,
impostos,
contribuições
previdenciárias,
encargos
trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos, relativamente à
execução dos serviços e aos empregados, são de responsabilidade
única e exclusiva da Contratada.
11.14. Executar os serviços de
constantes da proposta apresentada.

acordo

11.15. Cumprir todas as orientações do
desempenho das atividades especificadas.

com

as

COFFITO,
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11.16. Restituir aos cofres do COFFITO, no prazo máximo de 20
(vinte)
dias
úteis
após
a
solicitação,
as
importâncias
correspondentes
aos
cartões
refeição/alimentação
que
forem
devolvidos por motivo de rescisão de contrato, afastamentos, morte,
não utilização em virtude de desligamento, bloqueios, ou outras
causas de movimentação de pessoal.
11.17.
A restituição a que se refere o subitem acima poderá ser
efetuada por meio de autorização, pela Contratada, para que o
COFFITO proceda o imediato abatimento dos respectivos valores na
fatura mensal.
11.18. Será de responsabilidade da Contratada o ônus para apuração
de utilização indevida no caso de roubo, extravio ou clonagem.
11.19. No caso de clonagem de cartões, com utilização do benefício,
o valor deverá ser restituído pela contratada ao usuário do COFFITO,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após comunicação pelos
empregados, com a devida substituição do documento de legitimação,
sem ônus adicional para a Contratante.
11.20. Será de responsabilidade da Contratada a reemissão do cartão,
sem ônus adicional para o COFFITO por ocasião do vencimento da data
de validade.
11.21. A distribuição dos cartões com nova data de validade deverá
ocorrer até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data do seu
vencimento.
11.22. Cumprir o disposto na legislação do PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador e atender às normas, resoluções,
circulares e demais disposições legais expedidas pelos órgãos de
controle e fiscalização do segmento de prestação de serviço de
alimentação coletiva.
11.23. Dispor de sistema que permita o uso de tecnologia de cartões
eletrônicos/magnéticos com chip, ou outro oriundo de tecnologia
adequada, com alto nível de segurança e controle; que permite
consulta de saldo pela internet e celular.
11.24. Responsabilizar-se pelo crédito automático do benefício,
independente de intercorrências administrativas ou financeiras
internas.
11.25. Quando ocorrer mudanças operacionais ou de mercado que
obriguem a implantação de cartão ou produto procedente de tecnologia
mais nova, em substituição aos cartões eletrônicos/magnéticos com
chip, fica a contratada obrigada a disponibilizar a tecnologia mais
nova, sem nenhum ônus, aos empregados do COFFITO.
11.26. Substituir, sem ônus, os cartões que apresentarem defeitos à
sua fabricação que possibilitem sua utilização.
11.27. Manter serviços de atendimento ao cliente, via internet
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ou por telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias
por semana, sem qualquer ônus adicional para o COFFITO.
11.28. A contratada deverá disponibilizar sistema informatizado (online) de gerenciamento dos benefícios acessível ao COFFITO,
permitindo a execução das seguintes funcionalidades mínimas, não
implicando ônus ou necessidade de adequação dos sistemas da
contratante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Operações de cadastro (inclusão, exclusão e alteração);
Emissão e cancelamento de cartões;
Emissão e cancelamento de pedidos;
Consulta de saldo e extratos;
Emissão de relatórios;
Solicitação de pedidos individualmente, para empregados
específicos e em determinado valor;
g) Acompanhamento do status das solicitações;
h) Disponibilização de histórico de compra e pedidos;
i) Outras informações necessárias para a gestão correta e
eficiente do serviço.
11.29. A contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para
os empregados do COFFITO, não implicando ônus ou necessidade de
adequação dos sistemas da contratante.
a) Consulta de saldo e extrato dos cartões;
b) Consulta de relação atualizada da rede de estabelecimentos
credenciados;
c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet
ou através de central telefônica;
d) Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de
segunda via de senha pela internet ou através de central
telefônica;
e) Alteração de senha;
f) Bloqueio de cartão;
g) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos
e dos débitos e locais de utilização.
11.30. A Contratada deverá manter nas empresas credenciadas ou
afiliadas à sua rede, indicação de adesão por meio de placas, selos
identificadores ou adesivo.
11.31. A Contratada deverá garantir que os restaurantes e outros
estabelecimentos por ela credenciado se situem nas imediações dos
locais de trabalho.
11.32. Possibilitar
a
utilização
do
auxílio
refeição,
pelos
empregados do COFFITO, na aquisição de refeição prontas e gêneros
alimentícios
“in
natura”,
em
ampla
e
abrangente
rede
de
estabelecimentos afiliados, de acordo com o definido na legislação
que regulamenta o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.
11.33. A Contratada deverá oferecer a recarga/consulta do cartão com
chip, exclusivamente, através de sistema on-line.
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12.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Exigir da Contratada o cumprimento integral deste Contrato.
12.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas
Contratada, através de correspondências protocoladas.

pela

12.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do Contrato.
12.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas
à Contratada, determinando as providências necessárias à correção
das falhas observadas.
12.5. Solicitar cartões refeição/alimentação, e créditos mensais em
número suficiente para atendimento de seus empregados, por meio de
arquivo eletrônico disponibilizado pela Contratada.
12.6. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou
não especificado e estipular prazo para sua retificação.
12.7. Emitir parecer para liberação
fornecimentos/serviços contratados.

das

faturas,

e

receber

os

12.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato e de acordo
com os pedidos realizados.
12.9. Informar a necessidade de credenciamento de estabelecimentos
comerciais.
12.10. Definir os valores dos créditos a serem efetuados nos cartões
dos empregados.
12.11. Disponibilizar a base de dados, em arquivo “txt” ou planilha
eletrônica, com as informações necessárias para a produção e emissão
dos novos cartões, em até 3 (três) dias corridos contados da data de
assinatura do Contrato, conforme leiaute de arquivos definidos pela
Contratante.
12.12. Solicitar o cancelamento de cartões dos empregados desligados
do quadro da Empresa ou que deixem de fazer jus ao benefício,
solicitando o respectivo estorno em fatura próxima, quando for o
caso.
12.13. Estabelecer a quantidade de cartões alimentação e refeição a
serem emitidos e, o valor que será creditado em cada, respeitando a
proporção de 50% em cada, ou 100% em um cartão somente.

Ismael Pereira de Carvalho
Agente Administrativo- assistente Rh
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ANEXO II
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 14 / 2019
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
O CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO, E DO
OUTRO LADO A EMPRESA
,
PARA
A
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO VALE
ALIMENTAÇÃO
E
REFEIÇÃO,
NA
FORMA
ABAIXO:

PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES E DO FUNDAMENTO LEGAL
O CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO,
neste ato denominado CONTRATANTE, com sede no SRTS 701, Conjunto L,
Edifício Assis Chateaubriand, Bloco 2, Sala 602 - Cep 70340-906,
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 00.487.140/0001-36, representado pelo
seu Presidente, o Conselheiro Federal Dr. Roberto Mattar Cepeda e,
de outro lado a Empresa
, inscrita no
CNPJ sob nº . . / - , estabelecida no endereço
,
doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
,
portador(a) da Cédula de Identidade nº . - / e CPF nº
. . - , têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato
para
contratação
de
empresa
para
implementação,
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento
de vale alimentação e refeição, a ser executada conforme o Edital e
seus Anexos, o qual está vinculado o Edital do Pregão nº /2020 e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, constante do Processo nº
14/2019, sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA à Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e, suas alterações posteriores, mediante as
cláusulas e condições que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação
de
empresa
para
implementação,
administração,
gerenciamento,
emissão,
distribuição
e
fornecimento
de
vale
alimentação e refeição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
O presente CONTRATO rege-se pelas normas contidas na Lei n°
8.666/1993 e demais disposições legais reguladoras de licitações e
contratos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
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A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da
licitação promovida pelo Pregão n° /2020, em que à CONTRATADA foi
adjudicado o objeto da licitação.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos,
cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
I – Edital de Pregão N° /2020;
II - Termo de Referência;
III - Proposta de preços e os documentos de habilitação;
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
O prazo para assinatura do contrato é de até 05 (cinco) dias úteis
após seu envio eletrônico, sob pena de decair o direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no edital e, o mesmo
será rubricado posteriormente (a empresa deverá remeter ao Conselho
duas vias assinadas por correspondência terrestre, ou uma via com
assinatura digital, por meio eletrônico), com marcação da data de
início efetivo, por parte da Presidência do COFFITO.
O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo COFFITO.
O prazo para entrega dos cartões, na sede do COFFITO, é de até 05
(cinco) dias úteis, (após o recebimento das informações cadastrais
dos usuários ou novas solicitações), prorrogáveis desde que
justificadamente.
O prazo para inoperância parcial ou total da utilização dos cartões,
para manutenção preventiva é de 24 horas e, 48 horas para manutenção
corretiva.
O prazo para carga/recarga dos cartões, após o recebimento do valor
do benefício pelo COFFITO é de até 03 (três) dias úteis.
Os pedidos de prorrogação deverão ser motivados e comunicados
expressamente
à
Coordenação
Geral
para
análise
e
eventual
autorização.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E PAGAMENTO
O valor percentual referente a Taxa de Desconto, objeto do presente
Contrato é de , (X por cento).
Mensalmente o COFFITO enviará os recursos para o devido crédito nos
cartões de vale alimentação e/ou refeição (conforme a escolha dos
usuários, podendo ser 50% do benefício em cada tipo de cartão, ou
100% em um dos dois tipos), já descontados desse montante total o
desconto ofertado no certame, variando conforme a quantidade de
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dias úteis e profissionais por mês.
O pagamento processar-se-á mensalmente, mediante a apresentação de
relatório contendo a quantidade de dias úteis, relação nominal dos
profissionais beneficiados e, o valor creditado e recebido, da Nota
Fiscal/Fatura e boleto bancário, em até 05 dias corridos, sendo
indispensável, para a sua realização, o aceite e a inspeção da
autoridade competente após o recebimento do objeto.
No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições
iniciais da habilitação quanto à situação de regularidade da empresa
(Art. 27, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá
entregar, acompanhando a fatura, à FISCALIZAÇÃO a documentação a
seguir relacionada:
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da CONTRATADA;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as
correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
Durante
a
vigência
do
Contrato,
os
preços
serão
fixos
e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no
mercado.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar
conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro
processo licitatório.
Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 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
Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
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Contratada não tenha concorrido, de alguma
convencionado que a taxa de compensação
Contratante, entre a data do vencimento e o
parcela, é calculada mediante a aplicação da

forma, para tanto, fica
financeira devida pela
efetivo adimplemento da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100) / 365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e
motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e
imputação de ônus a quem deu causa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
Poderá o presente CONTRATO ser rescindido, caso ocorram os motivos
constantes dos Artigos 77, 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, em que não
haja culpa da Administração, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por meio de Termo
Aditivo, observado o limite estabelecido no inciso II do artigo 57
da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Permitir, em caso de encerramento do contrato, a utilização dos
cartões pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, ou ainda, a
possibilidade de ressarcimento ao COFFITO dos valores contidos nos
cartões dos usuários, para devolução aos profissionais atendidos,
salvo disposição contrária na legislação vigente;
Designar um preposto para execução dos serviços, que será
responsável pela supervisão, orientação e acompanhamento dos
trabalhos, e que se reportará ao fiscal do Contrato, como
representante do COFFITO.
Apresentar a relação de estabelecimentos credenciados, devendo estar
de acordo com a quantidade mínima definida.
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A relação dos estabelecimentos credenciados deverá conter:
razão social, nome fantasia, natureza do serviço prestado,
número de inscrições no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica, endereço, telefone com DDD e e-mail, devendo atender
aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 03 de 01/03/2002, do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Organizar,
manter
e
administrar
rede
de
estabelecimentos
credenciados, que aceitem como forma de pagamento os cartões
refeição/alimentação magnético e/ou eletrônico com tecnologia de
chip de segurança ou outros oriundos de tecnologia adequada.
Credenciar aqueles estabelecimentos que forem, justificadamente, de
preferência dos usuários e/ou do COFFITO, em razão de qualidade de
serviços prestados e da localização, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data que formalizar o pedido.
Disponibilizar, mensalmente, crédito para os cartões, no valor
fixado pelo COFFITO, devendo esse crédito estar disponibilizado para
o empregado na data estipulada pelo COFFITO.
Sujeitar-se às penalidades previstas neste contrato, bem como de
ressarcir
o
COFFITO
quaisquer
danos
decorrentes
do
seu
descumprimento.
Assegurar aos usuários do benefício o atendimento satisfatório pelos
estabelecimentos comerciais que integram a rede credenciada.
Fornecer os cartões em perfeitas condições, responsabilizando-se
pela pronta substituição, no caso de avarias que tornem impraticável
a sua utilização. Em caso de violação de algum objeto, o seu
recebimento será recusado pelo destinatário no ato do recebimento.
Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos
aos estabelecimentos com os quais mantém convênios, ou seja, aos
estabelecimentos credenciados.
Tomar providências imediatas cabíveis para solucionar problemas de
indisponibilidade dos serviços nos estabelecimentos credenciados.
No caso do benefício de refeição, manter
constante,
fiscalização
nutrológica
e
estabelecimentos credenciados.

em caráter efetivo e
administrativa
dos

Assumir todos os possíveis danos físicos ou materiais causados ao
COFFITO ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência ou que
forem contrários às normas de segurança quando da execução dos
serviços.
Todas as despesas decorrentes do contrato, inclusive o material
necessário à execução dos serviços, locomoção, seguros de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e
quaisquer outros que forem devidos, relativamente à execução dos
serviços e aos empregados, são de responsabilidade única e
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exclusiva da Contratada.
Executar os serviços de acordo com as especificações constantes da
proposta apresentada.
Cumprir todas as orientações do COFFITO, para o fiel desempenho das
atividades especificadas.
Restituir aos cofres do COFFITO, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis após a solicitação, as importâncias correspondentes aos
cartões refeição/alimentação que forem devolvidos por motivo de
rescisão de contrato, afastamentos, morte, não utilização em virtude
de desligamento, bloqueios, ou outras causas de movimentação de
pessoal.
12.14. A restituição a que se refere o subitem acima poderá ser
efetuada por meio de autorização, pela Contratada, para que o
COFFITO proceda o imediato abatimento dos respectivos valores na
fatura mensal.
Será de responsabilidade da Contratada o ônus para apuração
utilização indevida no caso de roubo, extravio ou clonagem.

de

No caso de clonagem de cartões, com utilização do benefício, o valor
deverá ser restituído pela contratada ao usuário do COFFITO, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após comunicação pelos
empregados, com a devida substituição do documento de legitimação,
sem ônus adicional para a Contratante.
Será de responsabilidade da Contratada a reemissão do cartão, sem
ônus adicional para o COFFITO por ocasião do vencimento da data de
validade.
A distribuição dos cartões com nova data de validade deverá ocorrer
até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data do seu vencimento.
Cumprir o disposto na legislação do PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador e atender às normas, resoluções, circulares e demais
disposições legais expedidas pelos órgãos de controle e fiscalização
do segmento de prestação de serviço de alimentação coletiva.
Dispor de sistema que permita o uso de
eletrônicos/magnéticos com chip, ou outro
adequada, com alto nível de segurança e
consulta de saldo pela internet e celular.

tecnologia de cartões
oriundo de tecnologia
controle; que permite

Responsabilizar-se
pelo
crédito
automático
independente de intercorrências administrativas
internas.

do
ou

benefício,
financeiras

Quando ocorrer mudanças operacionais ou de mercado que obriguem a
implantação de cartão ou produto procedente de tecnologia mais nova,
em substituição aos cartões eletrônicos/magnéticos com chip, fica a
contratada obrigada a disponibilizar a tecnologia mais nova, sem
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nenhum ônus, aos empregados do COFFITO.
Substituir, sem ônus, os cartões que apresentarem defeitos à sua
fabricação que possibilitem sua utilização.
Manter serviços de atendimento ao cliente, via internet ou por
telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, sem qualquer ônus adicional para o COFFITO.
A contratada deverá disponibilizar sistema informatizado (on-line)
de gerenciamento dos benefícios acessível ao COFFITO, permitindo a
execução das seguintes funcionalidades mínimas, não implicando ônus
ou necessidade de adequação dos sistemas da contratante:
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Operações de cadastro (inclusão, exclusão e alteração);
Emissão e cancelamento de cartões;
Emissão e cancelamento de pedidos;
Consulta de saldo e extratos;
Emissão de relatórios;
Solicitação de pedidos individualmente, para empregados
específicos e em determinado valor;
p) Acompanhamento do status das solicitações;
q) Disponibilização de histórico de compra e pedidos;
r) Outras informações necessárias para a gestão correta e
eficiente do serviço.
A contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os
empregados do COFFITO, não implicando ônus ou necessidade de
adequação dos sistemas da contratante.
h) Consulta de saldo e extrato dos cartões;
i) Consulta de relação atualizada da rede de estabelecimentos
credenciados;
j) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet
ou através de central telefônica;
k) Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de
segunda via de senha pela internet ou através de central
telefônica;
l) Alteração de senha;
m) Bloqueio de cartão;
n) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos
e dos débitos e locais de utilização.
A Contratada deverá manter nas empresas credenciadas ou afiliadas à
sua
rede,
indicação
de
adesão
por
meio
de
placas,
selos
identificadores ou adesivo.
A Contratada deverá garantir que os restaurantes e outros
estabelecimentos por ela credenciado se situem nas imediações dos
locais de trabalho.
Possibilitar a utilização do auxílio refeição, pelos empregados do
COFFITO, na aquisição de refeição prontas e gêneros alimentícios “in
natura”, em ampla e abrangente rede de estabelecimentos
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afiliados, de acordo com o definido na legislação que regulamenta o
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.
A Contratada deverá oferecer a recarga/consulta do cartão com chip,
exclusivamente, através de sistema on-line.
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto e documento de
interesse da CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento
em razão da execução do objeto contratado.
Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de
terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em
razão
da
execução
dos
serviços
objeto
do
contrato
sem
o
consentimento, por escrito, do CONTRATANTE.
Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação
exigidas
na
licitação,
devendo
comunicar
à
CONTRATANTE
a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o
estabelecido no contrato e na legislação em vigor.
Manter atualizados seu endereço, e-mail, seus telefones e seus dados
bancários para a efetivação de pagamentos.
Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
Responsabilizar-se por todos os encargos
comerciais resultantes da contratação.

fiscais,

trabalhistas,

A
inadimplência
da
CONTRATADA,
com
referência
aos
encargos
supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à
Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste
contrato.
São expressamente vedadas à CONTRATADA:
A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorização da CONTRATANTE;
A subcontratação para a execução do objeto do contrato;
A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE, ou de ocupante de cargo em comissão durante a
vigência do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venha a
ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
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Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
Exercer a fiscalização dos
designados para esse fim;

serviços

prestados,

por

servidores

Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;
Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a disposição de aplicação de
eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.
Exigir da Contratada o cumprimento integral deste Contrato.
Solicitar cartões refeição/alimentação, e créditos mensais em número
suficiente para atendimento de seus empregados, por meio de arquivo
eletrônico disponibilizado pela Contratada.
Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não
especificado e estipular prazo para sua retificação.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato e de acordo com os
pedidos realizados.
Informar a
comerciais.

necessidade

de

credenciamento

de

estabelecimentos

Definir e encaminhar via sistema próprio os valores dos créditos a
serem efetuados nos cartões dos empregados.
Disponibilizar a base de dados, em arquivo “txt” ou planilha
eletrônica, com as informações necessárias para a produção e emissão
dos novos cartões, em até 3 (três) dias corridos contados da data de
assinatura do Contrato, conforme leiaute de arquivos definidos pela
Contratante.
Solicitar o cancelamento de cartões dos empregados desligados do
quadro da Empresa ou que deixem de fazer jus ao benefício,
solicitando o respectivo estorno em fatura próxima, quando for o
caso.
Estabelecer a quantidade de cartões alimentação e refeição a serem
emitidos e, o valor que será creditado em cada, respeitando a
proporção de 50% em cada, ou 100% em um cartão somente
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta do
Orçamento Próprio do COFFITO, aprovado para o exercício de 2020, no
elemento de despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.01.002.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, sujeitandose à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e à pena de
multa.
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos
fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos
legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração,
isolada ou cumulativamente:
Impedimento para
licitatória.

assinatura

do

Contrato,

se

concluída

a

fase

Cancelamento do Contrato se já assinado.
A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação
exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de
Fornecedores a que se refere a Lei nº 10.520/2002 e legislação
correlata, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações
legais.
Pela infração das cláusulas
garantida a prévia defesa,
sanções:

do CONTRATO, a Contratante poderá,
aplicar à Contratada as seguintes

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para a utilização;
Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado na execução do serviço, incidente sobre o valor do
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso da
situação regular de habilitação, até o limite de 30 (trinta) dias;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o COFFITO, ou com a União conforme a legislação, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de recusa de
celebração do Contrato, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar na execução do objeto, comportarse de modo inidôneo e pela recusa injustificada de manutenção dos
compromissos assumidos na contratação;
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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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes, nos
casos de apresentação de documentação falsa, fraudar a execução do
objeto ou cometer fraude fiscal.
As multas aplicadas pela CONTRATANTE serão descontadas dos valores
devidos ao CONTRATADO.
Em qualquer hipótese, o CONTRATADO será notificado para apresentação
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
As penalidades de multa previstas no contrato são independentes
entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as
demais, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas
previstas em outras Legislações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS
Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos
fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se
buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal,
como competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Contrato.
Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente CONTRATO,
redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só eleito,
juntamente com as testemunhas abaixo.
Brasília (DF),

de

de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente do COFFITO

XXXXXXXXXXXXX
Cargo

FISCAL

PREPOSTO

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:

ASSINATURA:

ASSINATURA:
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Ao
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
PROPOSTA DE PREÇO
Dados da Empresa Proponente
Razão Social: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.
Endereço: Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, Alphaville, Barueri/SP CEP 06455-000
CNPJ/MF: 69.034.668/0001-56
Celular: (61) 99278-5205
E-mail: jesse.moraes@sodexo.com
Inscrição municipal nº: 4.50869-9 – Inscrição Estadual isenta

OBJETO e QUANTITATIVOS:

Contratação de empresa para implementação, administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
Dias Úteis
Aproximados Funcionários
253

31

Vale Refeição
Diário
R$ 41,53

Taxa
-0,38%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

-0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento negativo).

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO CITIBANK - Conta Corrente: 3462680-8 - Agência: 0001

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Giovana Vieira Alves
Cargo: Gerente Nacional de Mercado Público
CPF: 257.716.538-29

RG: 27.057.526-5 – SSP/SP

Data de Nascimento: 31/10/1975
Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexobeneficios.com.br

Valor total aplicada a
taxa
R$324.482,05

VALIDADE DA PROPOSTA E DECLARAÇÕES:
Validade: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Declaramos que em nossa proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestação dos serviços. Na falta de tal declaração, será considerada
como aceita esta condição.

Barueri/SP, 07 de outubro de 2020.

MICHELE MAIA
MIRALDO

Assinado de forma digital por
MICHELE MAIA MIRALDO
Dados: 2020.10.07 10:47:31
-03'00'

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 69.034.668/0001-56
Michele Maia Miraldo
Consultora Administrativa de Mercado Público
OAB/SP 268.445

Sodexo Benefícios e Incentivos
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville
06455-000 - Barueri - SP
www.sodexobeneficios.com.br

SERVIÇO

gerenciamento,

OBJETO

MATERIAL

emissão

-4,19

-0,38

Pregão 09/2020

SODEXO

LETICIA FERNANDES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3) Em comformidade ao Inciso V, Art. 3º da IN 73/2020 (justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável).

2) Foi utilizada a média dos valores das propostas conforme Inciso IV, Art. 3º da IN 73/2020 (método matemático aplicado para a definição do valor estimado).

1) Todos os orçamentos da pesquisa foram encontrados mediante a utilização dos parâmetros conforme Art. 5º da IN 73/2020.

OBSERVAÇÕES:

-4,31

-3,40

-4,71

Pregão 1174/2020

PREÇO MÉDIO

53

Pregão 14/2020

Pregão 18/2020

TRIVALLE

Banco de Preços
BIQ

SODEXO

-4,71

e

QTDADE OBSERVAÇÕES

MENOR VALOR

fornecimento de auxílio “vale alimentação” e/ou
“vale-refeição”

Administração,

x

MAPA DE RISCOS
Comissão de Planejamento de Contratação de Empresa para Administração,
Gerenciamento e Fornecimento de Cartões Eletrônicos de Vale Refeição e/ou
Alimentação

Risco 01

Surgimento de algum item não previsto no Termo de referência ou inserido a posteriori
pela legislação.
( x ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x )Baixa
( )Média
( )Alta
Impacto:
( )Baixa
( )Média
( x )Alta
Id
Dano
1. Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados
pretendidos.
Id
Ação preventiva
Responsável

1.

Id
1.

Verificação e eventual adequação das especificações
por ocasião da elaboração do Termo de Referência e
com o auxílio da pesquisa de mercado durante a
cotação.
Ação de contingência
Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a
eventual rescisão contratual, fazendo as correções para
um novo processo licitatório. Avaliação da inclusão de
novo item no contrato de prestação de serviço.

Elaborador do Termo de Referência e
fiscal do contrato

Responsável
Gerência Geral e Assessoria Jurídica.

Risco 02
Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor
( x ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( ) Baixa
( x ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id
Dano
1. Atraso na conclusão do processo licitatório.
Id
1.

2.

3.

Id
1.

2.

Ação preventiva
Cumprir os prazos propostos.

Responsável
Comissão de Planejamento, área
demandante, GERADM, ASSJUR,
Pregoeiro e Auditoria.

Reunião com os setores responsáveis para análise dos
documentos necessários à contratação da nova
empresa, a fim de acelerar o processo licitatório.
Acompanhamento de todas as fases (interna e externa)
do procedimento de contratação da nova empresa.
Ação de contingência
Prorrogação do contrato com a atual prestadora de
serviços até a assinatura com a nova contratada, com
fulcro no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, com vigência por
até 12 (doze) meses até a conclusão do novo processo
de contratação.
Verificar a realização do pagamento do benefício em
atraso em pecúnia.

Responsável
Gerência Geral /Presidência.

Risco 03
Disparidade dos valores em relação à pesquisa de mercado
( ) Planejamento da Contratação
( x ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( ) Baixa
( x ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id

Dano

1.

Atraso na conclusão do processo licitatório.

Id
1.

Ação preventiva
Efetuar pesquisa de mercado com os principais
fornecedores dos serviços.

Responsável
Gerência Administrativa

Id
1.

Ação de contingência
Refazer a pesquisa de mercado e republicar a licitação
com os valores corrigidos

Responsável
Área solicitante

Risco 04
Licitação deserta
( ) Planejamento da Contratação
( x ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x ) Baixa
( ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id
Dano
1. Impossibilidade de contratação de nova empresa dentro do prazo estabelecido; atraso na
contratação do serviço.
Id
Ação preventiva
Responsável
1. Conhecer o objeto a ser contratado e as práticas
Comissão de Planejamento, área
demandante, GERADM, ASSJUR,
adotadas no mercado por empresas para prestação
Pregoeiro e Auditoria.
de serviços de fornecimento de auxílio vale

2.

Id
1.

2.

alimentação e/ou vale-refeição, visando evitar
restringir o objeto a poucas ou nenhuma empresa.
Exigir documentos para habilitações de empresas
compatíveis com o mercado.

Ação de contingência
Adotar os critérios de dispensa de licitação para os
casos de licitação deserta, conforme o Art. 24 da Lei
8.666/93.
Renovar o contrato com a empresa, em caráter
excepcional, para prestação de serviços de
fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou valerefeição, com fulcro no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93,
com vigência por até 12 (doze) meses até a conclusão
do novo processo de contratação.

Responsável
Área solicitante e Assessoria Jurídica.

Risco 05
Contrato inadequado aos ditames da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x ) Baixa
( ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id Dano
1. Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias.

Id
1.

Ação preventiva
Revisar o edital à luz da Lei 8.666/93.

Responsável
Elaborador do Edital.

Id
1.
2.

Ação de contingência
Rescisão Contratual
Análise sobre o grau de inadequação e avaliar a
inclusão posterior de cláusula.

Responsável
Gerente Geral / Presidência
ASJUR

Risco 06
Não assinatura de contrato e/ou não início dos serviços no prazo estipulado
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x ) Baixa
( )Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( )Média
( x ) Alta
Id
Dano
1. Não execução do objeto contratado e/ou atraso no prazo estipulado
Id
1.
2.
Id
1.
2.

Ação preventiva
Especificações do serviço de forma clara e objetiva no
Termo de Referência.
Prorrogação do prazo estipulado diante de
justificativa apresentada e aceita pelo CAU/RJ.
Ação de contingência
Convocar o segundo colocado.

Responsável
Elaborador do Termo de
Referência / Gerência Geral.

Responsável
Pregoeiro / Gerência Geral /
Assessoria Jurídica / Presidência.

Prorrogação do contrato atual até o prazo necessário
à assinatura do contrato e/ou início do serviço.

Risco 07
Falta de pessoal técnico na fiscalização do contrato
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x ) Baixa
( ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id
1.

Dano
Falta de comprometimento na aferição dos serviços.

2.

Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços.

3.

Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.

Id
1.

Ação preventiva
Treinar novos fiscais de contrato (gestor e fiscal
administrativo).

2.

Realizar, periodicamente, treinamento para
capacitação em fiscalização de contratos.

Responsável
Departamento de Pessoal

Id
1.

Ação de contingência
Nomear novos fiscais de contrato.

Responsável
Gerência Geral / Presidência

Risco 08
Atraso nos créditos dos benefícios aos funcionários
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( ) Baixa
( x ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id Dano
1. Inexecução parcial do serviço contratado.
Id Ação preventiva
1. Efetuar pedido do benefício com antecedência e
assegurar mensalmente quanto a data de crédito

Responsável
Gerência Administrativa

Id Ação de contingência
1. Providenciar adiantamento com dedução em folha de
pagamento, de modo a subsidiar os funcionários dos
recursos para alimentação durante o período de não
conformidade.

Responsável
Gerência Administrativa / Gerência Geral
/ Presidência

Risco 09
Entrega de nota fiscal fora do prazo
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( ) Baixa
( x ) Média
( ) Alta
Impacto:
( x ) Baixa
( ) Média
( ) Alta
Id
1.

Dano
Pagamento fora do prazo contábil e acúmulo de Notas para pagamento.

Id
1.

Ação preventiva
Prever prazos no contrato e termo de referência,
além de realizar a cobrança via e-mail, se necessário.

Responsável
Fiscal do contrato e elaborador do
Termo de referência.

Id
1.

Ação de contingência
Definição de prazo improrrogável para a apresentação
da Nota Fiscal.

Responsável
Fiscal do contrato.

Risco 10
Rescisão unilateral ou antecipada do contrato
( ) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato
Probabilidade:
( x ) Baixa
( ) Média
( ) Alta
Impacto:
( ) Baixa
( ) Média
( x ) Alta
Id
Dano

1.

Interrupção do serviço.

2.

Não execução do objeto contratado.

Id
1.

Ação preventiva
Fiscalização do serviço objetivando o
acompanhamento da execução contratual.
Constar em Termo de Referência e Contrato item
sobre rescisão.
Ação de contingência
Contratação em caráter emergencial de nova empresa
e efetuar novo processo de contratação, utilizando o
registro de ocorrências e a experiência adquirida no
processo de gestão do contrato, visando melhorar o
estudo preliminar e o termo de referência para a nova
contratação.

2.
Id
1.

NÍVEL DE RISCO:
ALTO
MÉDIO
BAIXO

IMPACTO

3
ALTO

Responsável
Elaborador do Termo de
Referência / Fiscal do Contrato.

Responsável
Gerente Geral / Presidência

PROBALIDADE
1
BAIXA

2
MÉDIA

1|4|5|6|7|
10

2|3|8

3
ALTA

2
MÉDIO
1
BAIXO

9

Elaine Machado Rossi
Agente de Fiscalização
Assinado de forma

LETICIA
digital por LETICIA
PINHEIRO
PINHEIRO
FERNANDES:098115
FERNANDES: 17797
2021.05.28
09811517797 Dados:
13:59:48 -03'00'

Assinado de forma
MARIA
digital por MARIA
CAROLINA
CAROLINA ROMAO
MAMEDE:0532569776
ROMAO
MAMEDE:05325 5Dados: 2021.05.28
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16:15:35 -03'00'

Letícia Pinheiro Fernandes
Assistente Administrativo

Maria Carolina Mamede
Gerente Técnica

ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR
1. A fiscalização do contrato do CAU/RJ aplicara Pesquisa de Satisfação aos seus funcionários e
estagiários, beneficiários do Programa de Alimentação do Trabalhador, para verificar o grau de
satisfação em relação a qualidade dos serviços prestados pela Contratada, objeto deste Termo
de Referência.
2. A pesquisa será aplicada a cada três meses e, após a compilação dos dados, o resultado será
encaminhado a Contratada para adoção de providencias visando elevar o padrão de qualidade
dos itens que apresentaram resultados que podem ser melhorados.
3. A pesquisa abordará os seguintes quesitos:
a. Qualidade no atendimento da Central de Atendimento ao Usuário
b. Facilidade na utilização da ferramenta disponibilizada para acompanhamento
da utilização do cartão, verificação de saldo de crédito etc...
c. Aceitação na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região de residência (Refeição)
d. Aceitação na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região de residência
(Alimentação)
e. Aceitação no interior do estado do Rio de Janeiro (Refeição)
f.

Aceitação no interior do estado do Rio de Janeiro (Alimentação)

g. Aceitação em aplicativos delivery (Refeição)
h. Aceitação em aplicativos delivery (Alimentação)
i.

Aceitação em restaurantes de shoppings centers (Refeição)

j.

Aceitação, além de mercados, em hortifrutis, açougues e similares (Alimentação)

4. Cada quesito que irá compor o questionário será agrupado em uma escala com 5 pontos, sendo
que as questões pontuadas como “desconheço” não serão consideradas como indicador para
medir o grau de satisfação do beneficiário.
a) Excelente b) Bom c) Regular d) Ruim e) Péssimo f) Desconheço
5. O Grau de Satisfação será obtido pela soma das respostas pontuadas como “Excelente” e “Bom”
em cada quesito, sendo que a meta a cumprir pela Contratada para atender ao nível de satisfação
dos beneficiários está fixada em 80%.
6. Em caso de descumprimento da meta do indicador, a Contratada será notificada pelo gestor do
contrato para adoção de procedimentos com o objetivo de melhorar a prestação de serviços ou
apresentar os devidos esclarecimentos.
7. O termo de notificação será apresentado a Contratada para assegurar a ampla defesa e o
contraditório, com prazo consignado para resposta.

8. Não havendo justificativa por parte da Contratada, devidamente fundamentada, no prazo
consignado pelo CAU/RJ, ou não sendo a justificativa acatada pelo CAU/RJ, o gestor do contrato
atestará a fatura em aberto e efetuara o dimensionamento do pagamento, conforme faixas de
ajustes apresentado no quadro abaixo:
INDICADORES
Nº 01 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Item

Descrição

Finalidade

Garantir um serviço de qualidade aos servidores do CAU/RJ

Meta a cumprir

Garantir a satisfação do beneficiário do serviço.
Planilha eletrônica de tabulação dos resultados dos
fformulários de avaliação preenchidos pelos beneficiários do
cartão alimentação
e/ou cartão refeição.

Instrumento de medição

Forma de acompanhamento

Por meio da planilha eletrônica com o cotejamento das
informações obtidas.

Periodicidade

Trimestral

Mecanismo de cálculo

O número de respostas “Excelente” ou “Bom” dividido pelo
número total de respostas (desconsiderando-se as respostas
“Desconheço”) deverá ser igual ou superior a 80%.

Início de vigência

Data de assinatura do contrato

Base de cálculo

Valor total dos créditos lançados nos Cartões Alimentação
e/ou Cartões Refeição no mês de aplicação da pesquisa.

Sanções

Pesquisa com resultado de satisfação:
Abaixo de 50%: terá incidência de 2%.
De 50% a 59%: terá incidência de 1,5%.
De 60% a 69%: terá incidência de 1,0%.
De 70% a 79%: terá incidência de 0,5%.
De 80% a 100%: não sofrerá ajuste no pagamento.

Observações

Rio de janeiro, 25 de maio de 2021.

Elaine Machado Rossi
Agente de Fiscalização

Assinado de forma digital
LETICIA
por LETICIA PINHEIRO
PINHEIRO
FERNANDES:0981151779
FERNANDES:098 7Dados: 2021.05.28
14:01:05 -03'00'
11517797

Letícia Pinheiro Fernandes
Assistente Administrativo

MARIA CAROLINA
Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINA ROMAO
ROMAO
MAMEDE:05325697765
MAMEDE:053256977 Dados: 2021.05.28 16:14:39
-03'00'
65

Maria Carolina Mamede
Gerente Técnica

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO – CAU/RJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
(Processo Administrativo n.°1197109/2020)
Torna-se público que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, por meio do
seu Presidente, sediado na Avenida República do Chile, 230 – 23° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO
GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de
maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 17/01/2022
Horário:10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO

1.1.O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão
eletrônico-magnético com chip de segurança) para concessão pelo CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou
“vale-refeição” aos seus funcionários e estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e
refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma definida pela legislação do
Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)., conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em único grupo.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global (menor taxa de administração), observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria pelas contas
abaixo previstas no orçamento do CAU/RJ para o exercício de 2021.

3.

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 – Programa de Alimentação do trabalhador - PAT

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.

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.
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, excluída 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
3.5.É de responsabilidade do 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.
3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1.Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, 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.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema
4.2.Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1

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

4.2.2

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4

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

4.2.5

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

4.2.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
4.2.8

instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei
9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de
gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
4.2.9 Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 5, de 2017.
4.3.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:
a)detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b)de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1 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);
4.4.Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.5.Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.5.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
4.5.4.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
4.5.5.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;
4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de
16 de setembro de 2009.
4.5.7.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;
4.5.8.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.
4.6.A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.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
5.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
5.3.Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema

5.7.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
6.1.1 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência bem
como o valor unitário, valor mensal, taxa de administração e valor total.
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
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, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme
anexo deste Edital;
6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta 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.
6.3.2
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades
da contratante, a Administração 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
n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
6.4.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
6.4.1 Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;(TCU n° 3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010 - 2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara, nº 387/2010-2ª
Câmara e nº 2622/2013-Plenário).
6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento,e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do
débito(TCU n° 3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010 - 2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara, nº 387/2010-2ª
Câmara e nº 2622/2013-Plenário).
6.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses,
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da
adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas,
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar
os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

6.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9.

O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

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, ilegalidades, ou
não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
7.2.1

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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.
7.5.1

O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

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 de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
7.8. 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).
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia;
7.15.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. 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.
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.21.

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

7.22. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.27.1.1.

prestados por empresas brasileiras;

7.27.1.2.

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

7.27.1.3.
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.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
7.29. 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.
7.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (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.
7.30.
8.

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

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 10.024/2019.
8.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.2.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital desde que não seja possível
sua convalidação;
8.2.2

contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.2.3

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.2.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível;.
8.2.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar
a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.2.4.1.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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 n°

8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.8.1.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata
8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.9.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do
preço final proposto. (Acórdão 898/2019 – TCU, Plenário).
8.10.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do
artigo 18, da LC 123, de 2006.
8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida
a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
8.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital
9

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição prévia 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, em obediência à Lei nº 8.666/93, art. 97, e à jurisprudência
do Tribunal de Contas da União (Acórdão 1.793/2011, do Plenário):
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), da Controladoria-Geral da União (CGU)

9.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
9.1.5. 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.
9.1.5.1. 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.
9.1.5.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.5.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.2.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 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;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta,
a respectiva documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)horas, sob pena de inabilitação.
9.4.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

9.7.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.8.

Habilitação jurídica:

9.8.1.
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.
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;
9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.4. 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;
9.8.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
9.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.9.2. 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.
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. 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;
9.9.5. 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;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10.

Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. 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;

9.10.2.1. 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;
9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) e grau de endividamento (GE) igual ou
inferior a 0,80 (zero virgula oitenta), 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

GE =

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
Ativo total

9.10.4. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por
meio de:
9.10.4.1.
Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante –
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis já exigíveis na forma da lei;
9.10.4.2.
Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
9.10.4.3.
Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme
modelo constante do Anexo III, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste
Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada
neste Edital;
9.10.4.3.1.
declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,
9.10.4.3.2.
quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos,
entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
9.11.

Qualificação Técnica:

9.11.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando

que a licitante executa ou executou contrato correspondente a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
estimadas pela administração na tabela constante no Termo de Referência ;
9.11.1.1.
Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 ano na prestação dos serviços, não
sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.
9.11.1.2.
Deverão ser entregues 02 (dois) atestados de capacidade técnica: Um referente a prestação dos
serviços de vale-alimentação e outro referente a prestação dos serviços de vale-refeição.
9.11.1.3.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
9.11.1.4.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme
item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
9.11.1.5.
Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.11.1.6.
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.
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício. A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor
Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações
constam no próprio Certificado.
9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
9.16. 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.
9.17. 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.

9.18. Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
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DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02(duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. apresentar a planilha de formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. No momento do envio da proposta, será solicitado ao licitante vencedor a comprovação da rede
credenciada e, caso necessário, o termo de comprometimento de cadastramento de estabelecimentos, conforme
disposto no Termo de referência.
10.3. 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.
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.7. Identificado o caso previsto no item 10.5 e 10.6, o Pregoeiro solicitará a adequação da proposta enviada,
atendendo ao princípio do formalismo moderado, desde que não se trate de vícios insanáveis, de modo preservar
a proposta mais vantajosa para a Administração, exceto se a proposta apresentada estabelecer vínculo a
proposta de outro licitante
10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
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DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação –
TCU Acórdão n° 520/2014-Plenário.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
11.2.3. 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.
11.3.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
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DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. 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.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2.

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.
14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.3

A assinatura do Contrato pela empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
14.3.2 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento
contratual.
14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.
14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
14.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
14.6 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 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.
15 DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1
Os critérios de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro estão previstos no Termo de
Referência.
16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1
17

Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18

DO PAGAMENTO

18.1
19

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
19.1.2 apresentar documentação falsa;
19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5 não mantiver a proposta;
19.1.6 cometer fraude fiscal;
19.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
19.2 Considera-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.
19.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
19.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
19.3.3 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;
19.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;
19.3.4.1
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Edital.
19.3.5 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;
19.4

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
19.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
CAU/RJ poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.9 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.10 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.
19.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
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DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail administrativo@caurj.gov.br ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida República do Chile, 230 – 23° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ
20.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
20.4

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

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e
dos anexos.
20.7

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

20.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1

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

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
VALE REFEIÇÃO/VALE ALMENTAÇÃO
1. DECLARAÇÃO DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de
segurança) para concessão pelo CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição”
aos seus funcionários e estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e
refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma definida
pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT). , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

1

Cartão eletrônico, com
chip, refeição e/ou alimentação

Unidade de
Medida
mensal

Quantidade

Valor Global

12

R$ 581.128,68

1.1.1. O auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição será fornecido mensalmente por meio de
créditos, a serem disponibilizados em cartão eletrônico com senha numérica e
individual, dotados de microprocessador com chip de segurança para validação de
transação.
1.1.2. Código do item a ser contratado em conformidade com o catálogo se serviços (CATSER)
do Sistema de Serviços Gerais: 14109 (ADMINISTRACAO DE TIQUETE ( TICKET ) / VALE
ALIMENTACAO (CARTAO ELETRONICO) - SISTEMA CONVENIO).

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum e continuado de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônicomagnético com chip de segurança).

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Unitário (menor taxa de administração), com pagamentos por demanda de recarga dos
créditos nos cartões Alimentação e/ou cartões Refeição dos funcionários e estagiários.
1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 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.

Avenida República do Chile, 230 - 23º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.031-170
Tel: (21) 3916-3925
www.caurj.gov.br / Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:
5.1.1.1. De acordo com a definição integrante da legislação que regulamenta o PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador, o cartão alimentação deverá
possibilitar a utilização do benefício na aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos credenciados como hipermercados, supermercados,
mercados, armazéns, mercearias, açougues, hortifrútis, peixarias, comércio de
laticínios e/ou frios, padarias e similares. O cartão refeição deverá possibilitar a
aquisição de refeições e lanches prontos em estabelecimentos credenciados
como restaurantes, lanchonetes, padarias e similares.
5.1.1.2. A empresa contratada deverá prestar os serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou valerefeição, por meio de cartões eletrônicos, com chip de segurança, e recargas
mensais de acordo com os valores pré-determinados pelo CAU/RJ.
5.1.1.3. A empresa contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pelo CAU/RJ,
que possui estabelecimentos credenciados para aceitação dos cartões
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alimentação e refeição, seguindo as normas do PAT, nas quantidades mínimas
exigidas. As listagens devem ser apresentadas contendo razão social, CNPJ,
endereço e telefone dos estabelecimentos credenciados.
5.1.1.4. Os cartões alimentação e refeição deverão conter chip, serem personalizados
com o nome do usuário do CAU/RJ, com senha pessoal e intransferível, para
utilização dos cartões nos estabelecimentos, consulta de saldos e extratos.
5.1.1.5. Os cartões devem ser confeccionados utilizando tecnologia e qualidade técnica
para evitar fraudes e falsificações.
5.1.1.6. Os cartões de refeição e alimentação deverão conter tecnologia que permita a
sua utilização para pagamentos on-line das compras.
5.1.1.7. Os créditos a serem disponibilizados no cartão deverão ser cumulativos e
disponíveis aos usuários, independente da frequência de uso do cartão, sem
prazo para expiração, mesmo após o término da vigência do contrato;
5.1.1.8. Deverá ser disponibilizada, no aplicativo ou no site da empresa, relação completa
e atualizada dos estabelecimentos credenciados, para todos os empregados
beneficiados;
5.1.1.9. A contratada deverá disponibilizar canal de comunicação com o usuário para
recebimento de sugestões de credenciamento de estabelecimentos comerciais;
5.1.1.10.
A contratada deverá credenciar os estabelecimentos sugeridos pelos
usuários do CAU/RJ, por meio direto ou através do RH, ressalvando apenas a
situação em que não houver interesse do estabelecimento comercial. Em ambos
os casos, a contratante deverá ser informada do resultado da solicitação para dar
ciência da demanda aos seus beneficiados;
5.1.1.11. A contratada deverá atestar que dispõe de central de atendimento ao cliente
atuando 24h, nos sete dias da semana, para atendimento de demanda de
comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, bloqueio e desbloqueio,
solicitação de segunda via de cartão e senha;
5.1.1.12. O contratante poderá exigir cópias dos convênios celebrados com os
referidos estabelecimentos contemplados;
5.1.1.13. O contratante poderá realizar pesquisa de campo, visando ratificar o
credenciamento dos estabelecimentos comerciais informados, podendo a
contratada sofrer sanções administrativas, conforme Edital.
5.1.1.14. A contratada deverá manter, nos estabelecimentos credenciados, indicação
de adesão por meio de placas, selos ou adesivos;
5.1.1.15. A contratada deverá realizar a reposição dos cartões defeituosos,
extraviados, furtados ou roubados, bem como, se necessário, bloquear o saldo
existente, imediatamente após a devida comunicação do fato ocorrido,
creditando-o, a favor do empregado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data da comunicação;
5.1.1.16. A contratada é responsável pela reposição dos créditos utilizados
indevidamente, mediante ocorrência de clonagem do cartão eletrônico;
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5.1.1.17. A contratada deverá garantir a utilização dos cartões nos estabelecimentos
credenciados, na abrangência dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro,
conforme requisitos de quantidade mínima de estabelecimentos contemplados
em cada município, conforme tabela 1, abaixo;
TABELA 1

MUNICIPIO

92 UNIDADES

QUANTIDADE MÍNIMA DE
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
ALIMENTAÇÃO

REFEIÇÃO

ANGRA DOS REIS

80

150

APERIBÉ

3

5

ARARUAMA

40

60

AREAL

7

10

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

30

100

ARRAIAL DO CABO

15

25

BARRA DO PIRAÍ

30

50

BARRA MANSA

100

150

BELFORD ROXO

150

250

BOM JARDIM

15

20

BOM JESUS DO ITABAPOANA

20

30

CABO FRIO

100

200

CACHOEIRAS DE MACACU

7

10

CAMBUCI

2

3

CAMPOS DOS GOYTACAZES

150

280

CANTAGALO

10

15

CARAPEBUS

10

15

CARDOSO MOREIRA

1

3

CARMO

10

18

CASIMIRO DE ABREU

17

25

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

1

1

CONCEIÇÃO DE MACABU

10

17

CORDEIRO

14

18

DUAS BARRAS

1

3

400

600

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

2

5

GUAPIMIRIM

10

20

IGUABA GRANDE

3

10

DUQUE DE CAXIAS

Avenida República do Chile, 230 - 23º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.031-170
Tel: (21) 3916-3925
www.caurj.gov.br / Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

ITABORAÍ

70

100

ITAGUAÍ

50

90

ITALVA

3

7

ITAOCARA

7

20

ITAPERUNA

30

70

ITATIAIA

20

40

JAPERI

7

18

LAJE DO MURIAÉ

1

2

100

300

MACUCO

7

10

MAGÉ

30

50

MANGARATIBA

15

30

MARICÁ

50

70

MENDES

5

8

MESQUITA

350

600

MIGUEL PEREIRA

15

27

MIRACEMA

10

15

NATIVIDADE

8

10

NILÓPOLIS

300

400

NITERÓI

300

650

NOVA FRIBURGO

80

170

NOVA IGUAÇU

300

490

PARACAMBI

28

35

PARAÍBA DO SUL

10

20

PARATY

35

100

PATY DO ALFERES

7

17

PETRÓPOLIS

140

200

PINHEIRAL

20

30

PIRAÍ

18

30

PORCIÚNCULA

5

8

PORTO REAL

25

40

QUATIS

1

1

QUEIMADOS

100

130

QUISSAMÃ

15

20

RESENDE

95

140

RIO BONITO

20

30

RIO CLARO

3

5

MACAÉ
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RIO DAS FLORES

2

3

RIO DAS OSTRAS

100

200

RIO DE JANEIRO

800

2100

SANTA MARIA MADALENA

4

6

SANTO ÂNTONIO DE PÁDUA

28

30

SÃO FIDÉLIS

20

25

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

7

10

180

390

SÃO JOÃO DA BARRA

1

1

SÃO JOÃO DE MERITI

500

590

SÃO JOSÉ DE UBÁ

1

1

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

5

10

SÃO PEDRO DA ALDEIA

55

70

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

1

3

SAPUCAIA

7

10

SAQUAREMA

27

50

SEROPÉDICA

20

27

SILVA JARDIM

7

10

SUMIDOURO

1

4

TANGUÁ

18

23

TERESÓPOLIS

100

220

TRAJANO DE MORAES

1

2

TRÊS RIOS

40

90

VALENÇA

30

50

VARRE-SAI

1

4

VASSOURAS

20

30

VOLTA REDONDA

250

SÃO GONÇALO

380

5.1.1.18. Os pedidos mensais, de recarga e/ou crédito nos cartões, deverão ser
efetuados pelo contratante, por meio de solicitação online, com antecedência de
5 (cinco) dias corridos da data de entrega pretendida;
5.1.1.19. Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
Pessoa Jurídica de direito público ou privado, demonstrando a execução
satisfatória de serviços similares ao objeto da presente licitação;
5.1.1.20. A Licitante deverá apresentar, pelo menos, a quantidade igual ou superior
ao mínimo de estabelecimentos em cada modalidade e região, conforme Tabela
1, acima. Na hipótese de não alcançar o mínimo requisitado em cada modalidade
e região, a licitante deverá assinar um termo se comprometendo em cadastrar a
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quantidade de estabelecimentos, de modo a atingir o mínimo, dentro do prazo de
2 (dois) meses, sob o risco de rescisão contratual.
5.1.1.21. A Licitante deverá apresentar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de
estabelecimentos credenciados nas praças de alimentação dos shoppings
centers da região metropolitana do Rio de Janeiro. Entende-se que a exigência
de manter no mínimo 50% de estabelecimentos credenciados e ativos em pelo
menos uma praça de alimentação dos Shopping Centers da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro está relacionada com a tendência das pessoas realizarem ali
suas refeições em função da praticidade, facilidade de estacionamento, limpeza,
segurança e a agilidade. Diga-se ainda, que, esses centros concentram muitas
opções de alimentação para diversos gostos. Na hipótese de não alcançar o
mínimo requisitado em cada modalidade e região, a licitante deverá assinar um
termo se comprometendo em cadastrar a quantidade de estabelecimentos, de
modo a atingir o mínimo, dentro do prazo de 2 (dois) meses, sob o risco de
rescisão contratual.
5.1.1.22. Essas exigências justificam-se no fato de vários funcionários atuarem
percorrendo os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, detendo intervalo de
almoço de apenas 1 hora, necessitando de facilidade para se alimentar nos
diversos bairros e municípios do Estado, sem desperdício de tempo e
deslocamento.
5.1.2. Natureza do serviço:
5.1.2.1. A prestação do serviço se enquadra como continuado uma vez que há a
necessidade permanente da prestação deste ao CAU/RJ. A interrupção dos
serviços contratados (ex: serviço indisponível temporariamente) poderá
causar prejuízo pelo não cumprimento dos normativos internos, prazos e/ou
exigências legais.
5.1.3. Critérios e práticas de sustentabilidade:
5.1.3.1. Não se aplica a esta contratação veiculação de especificação técnica do objeto
ou como obrigação da contratada.
5.1.4. Duração inicial do contrato de prestação de serviços:
5.1.4.1. O contrato possui natureza continuada e terá duração de 12 meses, podendo
ser renovado até o limite legal previsto no art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.
5.1.5. Transição Contratual:
5.1.5.1. Quanto à transição contratual, foi identificada a necessidade de a contratada
assegurar a validade dos créditos remanescentes de vale alimentação e/ou
vale refeição por período mínimo de 120 (cento e vinte) dias após o término
do contrato, para que o beneficiário (funcionário ou estagiário) possa utilizálos.
5.1.6. Identificação das soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados:
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5.1.6.1. Os serviços relacionados ao ETP são comuns e, portanto, todas as empresas
do ramo de fornecimento de vales refeição e/ou alimentação, em cartão com
chip, os fazem de qualquer unidade da federação.

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para
a prestação do serviço.
5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR itens 9 e 10.

6.

EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A execução dos serviços será iniciada na data da assinatura do contrato, na forma que
segue:
6.1.1. A CONTRATADA deverá cadastrar os dados funcionais necessários à prestação
dos serviços em seu banco de dados em até 3 (três) dias úteis.
6.1.2. A CONTRATADA deverá emitir e entregar os cartões com chip alimentação e/ou
refeição em até 5 (cinco) dias úteis da data do cadastro funcional na sede do CAU/RJ.
6.1.3. A CONTRATADA deverá efetuar a recarga dos benefícios conforme solicitação da
CONTRATANTE, em até 1 (um) dia após a solicitação das recargas via sistema ou
em data específica conforme autorizado.
6.1.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema on-line que permita a
CONTRATANTE solicitar recargas, cartões e atualizações decorrentes de ingresso
e saída dos beneficiários citados no objeto do contrato, e ainda, emitir relatórios
referentes às solicitações.
6.1.5. A CONTRATADA deverá efetuar transferências de saldo em até 1 (um) dia da
solicitação da CONTRATANTE.
6.1.6. A CONTRATADA deverá emitir e entregar na sede do CAU/RJ a segunda via de cartão
em até 5 (cinco) dias úteis da data de solicitação.
6.1.7. Estornar de imediato os saldos inutilizados pelos beneficiários e solicitados pela
CONTRATANTE.
6.1.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos beneficiários via sistema, consulta de
saldo dos cartões e a relação atualizada dos estabelecimentos credenciados,
citando nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e telefone no prazo de 24h
6.1.9. Em caso de desligamento do servidor, CONTRATADA deverá disponibilizar a
utilização do cartão com chip, que ainda tenha saldo, por um período mínimo de 60
dias da data de desligamento.

7. GESTÃO DO CONTRATO
7.1. A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e
fiscalizadas por servidores (Fiscal do Contrato e substituto) a serem designados pela
Autoridade Competente.
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7.2. A CONTRATADA deverá entregar as Notas Fiscais, referentes às solicitações de créditos
pela CONTRATANTE, através dos e-mails administrativo@caurj.gov.br e do fiscal do
contrato a ser designado posteriormente pela Autoridade Competente.
7.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados.
7.4. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos
respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das
faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e
suas alterações, entre outras.
7.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Termo de
Referência e Edital;
7.6. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;
7.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;
7.8. A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.9. A CONTRATANTE deverá notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de
eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
7.10. A contratada deverá executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas.
7.11. A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do
contrato do CAU/RJ cujas obrigações deverão atender prontamente;
7.12. A CONTRATADA deverá indicar o preposto que será encarregado com a interface com a
CONTRATANTE. A comunicação entre as partes se dará, preferencialmente, através de
correio eletrônico (e-mail).
7.13. A CONTRATADA deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação que
ensejaram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira.
7.14. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à contratante, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
7.15. A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra profissional qualificada, devendo os
profissionais ter registro no respectivo órgão de classe quando couber;
7.16. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os
tributos resultantes do cumprimento do contrato;
7.17. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto para tratar com o CAU/RJ, sobre assuntos relacionados à
execução do contrato;
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7.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências
legais para o exercício das atividades;
7.19. Comunicar de imediato ao CAU/RJ toda e qualquer irregularidade observada em virtude da
prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar necessários;
7.20. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;
7.21. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização
do CAU/RJ;
7.22. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o CAU/RJ nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.
7.23. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e expressa
anuência do contratante;
7.24. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos
próprios, como locomoção, equipamentos eletrônicos, acessórios, dentre outras;
7.25. A CONTRATADA não deverá utilizar, divulgar ou reproduzir os normativos, documentos e
materiais encaminhados pelo Contratante, salvo se expressamente autorizado pelo CAU/RJ;
7.26. A CONTRATADA deverá assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total
sigilo sobre as informações obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei,
impedida de divulgar e/ou utilizar em proveito próprio e/ou de terceiros toda e qualquer
informação relacionada com a Instituição;
7.27. A cada emissão de Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a
seguinte documentação:
7.28. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
7.29. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
7.30. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
7.31. Declaração de optante pelo Simples, se aplicável, conforme modelo constante no anexo IV
da IN RFB n.791/2007. Caso contrário, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições,
de acordo com a referida instrução. Quando a empresa for optante do simples, esta
informação deverá constar na Nota Fiscal.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DE RESULTADO:
8.1. A fiscalização do contrato do CAU/RJ aplicará Pesquisa de Satisfação aos seus funcionários
e estagiários, beneficiários do Programa de Alimentação do Trabalhador, para verificar o grau
de satisfação em relação a qualidade dos serviços prestados pela Contratada, objeto deste
Termo de Referência.
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8.2. A pesquisa será aplicada a cada três meses e, após a compilação dos dados, o resultado
será encaminhado a Contratada para adoção de providencias visando elevar o padrão de
qualidade dos itens que apresentaram resultados que podem ser melhorados.
8.3. A pesquisa abordará os seguintes quesitos:
a. Qualidade no atendimento da Central de Atendimento ao Usuário.
b. Facilidade na utilização da ferramenta disponibilizada para acompanhamento
da utilização do cartão, verificação de saldo de crédito etc...
c. Aceitação na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região de residência
(Refeição).
d. Aceitação na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região de residência
(Alimentação).
e. Aceitação no interior do estado do Rio de Janeiro (Refeição).
f. Aceitação no interior do estado do Rio de Janeiro (Alimentação).
g. Aceitação em aplicativos delivery (Refeição).
h. Aceitação em aplicativos delivery (Alimentação).
i. Aceitação em restaurantes de shoppings centers (Refeição).
j. Aceitação, além de mercados, em hortifrutis, açougues e similares
(Alimentação).

8.4. Cada quesito que irá compor questionário será agrupado em uma escala com 5 pontos,
sendo que as questões pontuadas como “desconheço” não serão consideradas como
indicador para medir o grau de satisfação do beneficiário.
a) Excelente
b) Bom
c)
Regular
d) Ruim
e) Péssimo
f)
Desconheço
8.5. O Grau de Satisfação será obtido pela soma das respostas pontuadas como “Excelente” e
“Bom” em cada quesito, sendo que a meta a cumprir pela Contratada para atender
ao nível de satisfação dos beneficiários está fixada em 80%.
8.6. Em caso de descumprimento da meta do indicador, a Contratada será notificada pelo gestor
do contrato para adoção de procedimentos com o objetivo de melhorar
a prestação de serviços ou apresentar os devidos esclarecimentos.
8.7. O termo de notificação será apresentado a Contratada para assegurar a ampla defesa e
o contraditório, com prazo consignado para resposta.
8.8. Não havendo justificativa por parte da Contratada, devidamente fundamentada, no prazo
consignado pelo CAU/RJ, ou não sendo a justificativa acatada pelo CAU/RJ, o gestor do
contrato atestara a fatura em aberto e efetuara o dimensionamento do pagamento, conforme
faixas de ajustes apresentado no quadro abaixo:
INDICADORES
Nº 01 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Item

Descrição
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Finalidade
Meta a cumprir

Garantir um serviço de qualidade aos servidores do CAU/RJ
Garantir a satisfação do beneficiário do serviço.
Planilha eletrônica de tabulação dos resultados dos formulários
de avaliação preenchidos pelos beneficiários do cartão
Instrumento de medição
alimentação
e/ou cartão refeição.
Por meio da planilha eletrônica com o cotejamento das
Forma de acompanhamento
informações obtidas.
Periodicidade
Trimestral
Mecanismo de cálculo
Início de vigência
Base de cálculo

O número de respostas “Excelente” ou “Bom” dividido pelo
número total de respostas (desconsiderando-se as respostas
“Desconheço”) deverá ser igual ou superior a 80%.
Data de assinatura do contrato
Valor total dos créditos lançados nos Cartões Alimentação
e/ou Cartões Refeição no mês de aplicação da pesquisa.

Sanções

Pesquisa com resultado de satisfação:
Abaixo de 50%: terá incidência de 2%.
De 50% a 59%: terá incidência de 1,5%.
De 60% a 69%: terá incidência de 1,0%.
De 70% a 79%: terá incidência de 0,5%.
De 80% a 100%: não sofrerá ajuste no pagamento.

Observações

Advertência, Multa e Rescisão, nesta ordem hierárquica nos
casos de reincidência.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017.
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9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de
recepção e apoio ao usuário;
9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito
de concessão de diárias e passagens.
9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9. Cientificar o órgão de representação judicial do CAU/RJ, a ASJUR, para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
9.10.
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
9.11.
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados, materiais e equipamentos, ferramentas
e utensílios necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, Termo de
Referência e em sua proposta;
10.2.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4.
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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10.6.
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável
pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade
Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
10.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;
10.8.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.9.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do contrato.
10.10.
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que
integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
10.11.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
10.12.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
10.13.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
10.14.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
10.15.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
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ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
10.16.
Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
10.16.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
10.16.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
11. SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12. 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 do contrato;
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará
o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme item 8, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
13.9.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
13.9.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.10.
A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.
13.11.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.12.
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.
13.13.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.14.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
13.15.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
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mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.
13.16.
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
13.17.
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
13.18.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços,
nos termos abaixo.
14.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
14.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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14.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do
contrato.
14.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhálos ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.
14.3.2.2.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o atesto
da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;
14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência
15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
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15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
15.4.1. o prazo de validade;
15.4.2. a data da emissão;
15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
15.4.4. o período de prestação dos serviços;
15.4.5. o valor a pagar; e
15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
15.6.1. não produziu os resultados acordados;
15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
15.10.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
15.11.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
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ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
15.12.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
15.13.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF.
15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante.
15.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.15.
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.16.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

15.17.
Findo o contrato, se existente crédito em favor da CONTRATANTE que não possa
ser abatido de fatura pendente, deverá o valor ser recolhido na conta corrente.
16. DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
16.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicandose o índice IPCA, Índice de Preços para o Consumidor Amplo, medido pelo IBGE e
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utilizado pelo Banco Central exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
16.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
16.1.3. 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.
16.1.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
16.1.5. 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.
16.1.6. 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.
16.1.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
16.2.
Poderá ser permitida a repactuação do contrato a ser firmado, por solicitação da
Contratada, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados
a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a
proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do(s) acordo(s), ou
convenção(ões) coletiva(s) de trabalho ou sentença(s) normativa vigente à época da
apresentação da proposta, devendo ser apresentada a demonstração analítica da
variação dos componentes dos custos (mão de obra), devidamente
justificada/comprovada, para análise e manifestação do Contratante.
16.3.
Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual a ser
firmado, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do Príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”
a Lei nº 8.666/93.
16.3.1. Nos casos do item anterior, a Contratada deverá demonstrar analiticamente a
variação dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo
tal demonstração analisada pelo Contratante para verificação de sua viabilidade
e/ou necessidade.
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1.
Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justificadas:
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17.1.1. Trata-se de recarga de benefício cujos valores serão repassados 100% para os
servidores do CAU/RJ
17.1.2. Não será admitida taxa de administração superior a 0% (zero).
17.1.3. Os valores recarregados só serão pagos após 30 dias corridos da data de crédito.
17.2. Poderá ser permitida a repactuação do contrato a ser firmado, por solicitação da Contratada,
desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da data
limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir,
admitindo-se, como termo inicial, a data do(s) acordo(s), ou convenção(ões) coletiva(s) de
trabalho ou sentença(s) normativa vigente à época da apresentação da proposta, devendo
ser apresentada a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos (mão de
obra), devidamente justificada/comprovada, para análise e manifestação do Contratante.
17.3. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do Príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” a Lei nº 8.666/93.
17.3.1. Nos casos do item anterior, a Contratada deverá demonstrar analiticamente a
variação dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal
demonstração analisada pelo Contratante para verificação de sua viabilidade e/ou
necessidade.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. Falhar ou falta;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou
18.1.5. Cometer fraude fiscal.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
18.2.2. Multa de:
18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 2 e 3, abaixo; e
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato;
18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CAU/RJ, pelo prazo de
até dois anos;
18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
18.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.
18.2.5. 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;
18.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 2 e 3:

TABELA 2
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 3
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal
ou consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscal, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a
anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01
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9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações da CONTRATADA

01

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
18.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
18.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
18.6. 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.
18.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a contratante poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
18.9. 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.
18.10.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
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18.11.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.12.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
18.13.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
19.1. Modalidade: Pregão Eletrônico.
19.2. Tipo: Menor preço.
19.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.4. As exigências de qualificação técnica são as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.
19.5. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital, inclusive com a aplicação do índice de grau de endividamento devido às características
da prestação do serviço.
19.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
19.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
20. DO VALOR ESTIMADO E PREÇOS REFERENCIAIS
20.1. O valor estimado para contratação é de R$ 581.128,68 (Quinhentos e oitenta e um mil e
cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) valor a ser pago pelos serviços
especializados na administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de
legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança) para concessão pelo
CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição”
20.2. As quantidades estimadas constam no item 1 deste instrumento e são estimativas para doze
meses.
20.3. O valor estimado do serviço a ser executado será obtido através de pesquisa de preços junto
a outros órgãos da Administração Pública ou por meio de consulta ao mercado.
20.4. As demandas estimadas servem somente como referência para elaboração da proposta, não
tendo o CAU/RJ a obrigatoriedade de utilizar o valor estimado.
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21. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão à conta dos recursos oriundos do Orçamento
do exercício de 2021 destinado para esse objeto, conforme abaixo listado:
21.1.1. 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021.
Assinado de forma digital
LETICIA
por LETICIA PINHEIRO
PINHEIRO
FERNANDES:0981151779
FERNANDES:09 7Dados: 2021.12.28
11:42:35 -03'00'
811517797

Leticia P Fernandes
Assistente Administrativo
CAU/RJ
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(papel timbrado da empresa)
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2022
Proposta de Preços objetivando a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança) para concessão pelo
CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição” aos seus funcionários e estagiários, visando à aquisição de
gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, na forma
definida pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

N° de
servidores

Dias/mês

Valor
Diário

Cartão eletrônico, com chip,
refeição e/ou alimentação

53

22

R$ 40,89

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

N° de
servidores

Dias/mês

Valor
Diário

Cartão eletrônico, com chip,
refeição e/ou alimentação (vale
Natal)

63 (10
terceirizados)

22

R$ 40,89

TX. de
Administração

Valor
Mensal

Valor anual
(11 meses)

VALOR TOTAL (A)
TX. de
Administração

Valor
Mensal

Valor anual
(1 mês)

VALOR TOTAL (B)
1.1. Valor total (A + B): R$ ______ (valor por extenso).
1.2. Taxa de Administração: ______% (percentual por extenso)
1.3. A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a qual será contada a partir da data da Sessão Pública.
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.
1.4. Por se tratar de mera estimativa de gastos, a quantidade acima não constitui, em hipótese alguma,
compromisso futuro para o CAU/RJ, razão pela qual não poderá ser exigida nem considerada como quantidade
para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do CAU/RJ, sem que isso
justifique qualquer indenização à Contratada.
1.5. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computadas todas as despesas
relacionadas com o objeto licitado, livre de qualquer ônus para a Administração Pública, tais como impostos
pertinentes e indispensáveis à perfeita prestação dos serviços, bem como quaisquer outras decorrentes do
contrato, todas de exclusiva responsabilidade da Proponente, devendo ser equivalente aos praticados no
mercado na data da apresentação da proposta.
1.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Local e data

(assinatura do representante da empresa)

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a empresa
no
, estabelecida em
contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:
Nome do Órgão/Empresa

, inscritano CNPJ (MF)
, inscrição estadual no
, possui os seguintes

Vigência do Contrato

Valor total do contrato

Valor total dos Contratos R$

Local e data
Assinatura e carimbo do emissor
Observação:
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereçocompleto dos órgãos/empresas,
com os quais tem contratos vigentes.
COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor
dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.
Valor do Patrimônio Líquido x 12
Valor total dos contratos

>1

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a
iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receitabruta.
(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =Valor da receita
bruta
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas
justificativas.
JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%
Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

A pessoa jurídica___________________________ se compromete a efetuar o cadastro de estabelecimentos
para aceitação de sua bandeira para os serviços de refeição e alimentação nos prazos e quantitativos mínimos
previstos em Termo de referência. A empresa está ciente que caso não cumpra o disposto no instrumento
convocatório estará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à rescisão contratual.

Local e data

(assinatura do representante da empresa)

ANEXO V
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS.

1. A taxa máxima de administração a ser para a contratação será de 0% (zero por cento) e, por conseguinte,
o valor máximo a ser pago pela prestação do serviço será de R$ 581.128,68 (quinhentos e oitenta e um
mil cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos)

ANEXO VI
TERMO DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../....,
QUE FAZEM ENTRE SI O CAU/RJ, POR INTERMÉDIO DO (A)
........................................................
E
A
EMPRESA
.............................................................
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de janeiro – CAU/RJ, com sede na Avenida República do Chile, n° 230 23° andar, Centro na cidade do Rio de Janeiro /RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.892.247/0001-74, neste ato
representado(a) pelo(a) presidente ........................................, nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de
20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ...................................., doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,

emissão e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança)
para concessão pelo CAU/RJ do auxílio “vale alimentação” e/ou “vale-refeição” aos seus funcionários e
estagiários, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos
credenciados, em âmbito nacional, na forma definida pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta
o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de .........../......../........ e
encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido
prestados regularmente;
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).
3.2. 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.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria pelas contas abaixo
previstas no orçamento do CAU/RJ para o exercício de 2021.

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 – Programa de Alimentação do trabalhador - PAT
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Edital, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e
a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. 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;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e
ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução
do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da
utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017,
caso aplicáveis.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993,
na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos
contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

