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  EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2019/PME/ES 

 

PREÂMBULO 

– DA COMUNICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, torna público, para ciência 
dos interessados, que, conforme PROCESSO protocolado sob nº 1530/2019, e ainda, de acordo 
com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, Lei 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 1.379 de 18 de agosto de 2008, 
Decreto Municipal nº 5.235/2014, e com autuação do Pregoeiro e equipe de apoio nomeados pela 
Portaria nº. 002/2019, encontra-se aberta a licitação como segue: 

MODALIDADE: Pregão Presencial - Número: 00029/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OU 
A MAIOR TAXA DE DESCONTO 

DATA DE ABERTURA: 11/06/2019 

HORA DA ABERTURA: 14h:30 min 

CREDENCIAMENTO: a partir das 14h:00min 

ENDEREÇO: Sala da CPL. Rua Suelon Dias Mendonça, 20. Centro. Ecoporanga. ES 

PUBLICAÇÕES: Diário Oficial do ES; Amunes (https://www.diariomunicipal.es.gov.br/), Site 
(www.ecoporanga.es.gov.br) e Mural. 

DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/05/2019 

REQUERENTES: Gabinete do Prefeito; Secretaria de Finanças; Secretaria de Administração; 
Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Meio 
Ambiente; Secretaria de Educação e Cultura; Controle Interno; Secretaria de Planejamento e 
Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento 
de auxílio-alimentação que será concedido aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de 
Ecoporanga, por meio de cartão eletrônico/magnético, com chip de segurança e senha individual, 
para recarga mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), destinado à aquisição de gêneros 
alimentícios junto à estabelecimentos comerciais, conforme discriminado no Termo de Referência 
– anexo I. 
 
2. RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação 
orçamentária: 

GABINETE DO PREFEITO – FICHA: 0009 – FONTE: 1001 

CONTROLE INTERNO - FICHA: 0030 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO - FICHA: 0081 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE FINANÇAS - FICHA: 0113 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - FICHA: 0064 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FICHA: 0209 – FONTE: 1111 

ENSINO FUNDAMENTAL 40% - FICHA: 0234 – FONTE: 1113 

ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FICHA: 0242– FONTE: 1113 

MANUTENÇÃO DA UAB - FICHA: 0275 – FONTE: 1001 

EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - FICHA: 0290 – FONTE: 1113 

EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FICHA: 0299 – FONTE: 1113 
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - FICHA: 0147 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FICHA: 0338 – FONTE: 1001 

PROJETO CRAS - FICHA: 0394 – FONTE: 1001 

PROJETO CREAS - FICHA: 0425 – FONTE: 1001 

CONSELHO TUTELAR - FICHA: 0465 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FICHA: 0570 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE AGRICULTURA - FICHA: 0530 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - FICHA: 0487 – FONTE: 1001 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA DE SAÚDE - FICHA: 0011 – FONTE: 1211 

PROGRAMA PACS - FICHA: 0030 – FONTE: 1211 

PROGRAMA PSF - FICHA: 0040 – FONTE: 1211 

PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FICHA: 0051 – FONTE: 1211 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FICHA: 0079 – FONTE: 1211 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

3.1.1. Empresas idôneas aptas para licitar ou contratar com a Administração Pública, cujo objeto do 
seu Contrato Social ou instrumento equivalente atenda aos requisitos deste edital. 

3.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR: 

3.2.1. As interessadas que se encontrem sob o regime falimentar. 

3.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

3.2.3. Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

3.2.4. Que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município de Ecoporanga/ES, salvo se já reabilitada. 

3.2.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou proprietários sejam do quadro de 
funcionários do Município de Ecoporanga-ES. 

3.2.6. Técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, que pertençam, ainda que 
parcialmente, à empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação. 

4. DOS ENVELOPES 

4.1. Os que desejarem participar da Licitação deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes 
fechados, lacrados, indicando, respectivamente, “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo 
na parte externa os dizeres a seguir: 

4.1.1. Do envelope da Proposta de Preços: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0029/2019/PME/ES. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ DA PROPONENTE 

4.1.2. Do envelope de Habilitação: 

ENVELOPE 02. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0029/2019/PME/ES 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ DA PROPONENTE 
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4.2. As Licitantes que desejam enviar seus envelopes via postal (com AR. Aviso de Recebimento) 
deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados do Pregoeiro 
em exercício. 

4.2.1. Para o disposto no item anterior, sugerimos que envie para o e-mail indicando neste edital o 
código de rastreamento do objeto (envelopes). 

4.3. Ocorrendo o envio dos envelopes, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a 
cópia do instrumento de constituição empresarial, a cópia do documento de identidade do 
responsável legal deverão estar num terceiro envelope. Neste envelope deverá conter os 
seguintes dizeres, para fins de identificação segura: 

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0029/2019/PME/ES 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

CNPJ DA PROPONENTE 

CONTÉM: 

– ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS 

– ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

– DOCUMENTOS DO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

4.4. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após o dia e horário definidos neste Edital. 

4.5. O Município de Ecoporanga/ES não se responsabilizará pelo retardamento da entrega de 
envelopes enviados sob qualquer meio utilizado. 

4.6. Não serão aceitos – nesta licitação – propostas, documentos de habilitação, impugnações, 
recursos e/ou protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto aos 
documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas nem cópia de 
documentos por fax. 

4.7. Qualquer envelope que esteja irregular fora das exigências deste edital (nome de outra 
empresa, ausência da identificação da proponente, ausência da citação do nº da licitação ou de 
qualquer outro exigido neste edital) não será aberto antes de, o Pregoeiro – durante a fase de 
credenciamento – solicitar as devidas correções. 

4.8. Se o licitante, por equívoco, incluir documento exigido para o credenciamento no envelope dos 
documentos de habilitação, o Pregoeiro deve abrir o respectivo envelope na frente de todos os 
licitantes, permitir a retirada do documento e lacrar o envelope novamente, requerendo que os 
presentes aponham a sua assinatura e relatando o ocorrido na ata. 

5. CREDENCIAMENTO / REPRESENTANTE LEGAL 

5.1. A licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e cópia do instrumento de constituição empresarial. O cumprimento dessa 
exigência é pré-requisito para participação no certame. (Art. 4º, VII. Lei 10.520/02). 

DECLARAÇÃO MODELO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2019/PME/ES 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ (MF) n°..................., situada na ………………….., 
por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n°........................…, inscrito(a) no CPF (MF) n° ........................., residente na […..endereço 
completo……], em conformidade com disposto no Art. 4º inciso VII, da Lei 10.520/02, DECLARA que 
está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no Edital, que rege o 
certame acima indicado, sob as penalidades do Art. 299 do Código Penal brasileiro. 
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Local/UF, (dia) de (mês) de 2019. 

______________________________ Assinatura do Declarante 

5.2. A NÃO-ENTREGA DA DECLARAÇÃO EXIGIDA NO ITEM ANTERIOR IMPLICARÁ O NÃO-
RECEBIMENTO, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta 
de Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

5.3. Caso o licitante envie seus envelopes via correio ou por portador, deverá incluir os 
documentos exigíveis no item 4.1.1 e 4.1.2 em outro envelope (conforme descrito no item 
4.3). 

5.4. Para o credenciamento, o representante deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro 
preferencialmente 30 (trinta) minutos antes do início do pregão, munido dos documentos hábeis 
que o credenciem a participar deste procedimento licitatório. 

5.5. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante. 

5.6. DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.6.1. Considera-se representante legal pessoa credenciada por documento hábil1 . Aquela que, 
segundo o Art. 653 da Lei 10.406/02, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem 
poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento 
do mandato. 

5.6.2. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos 
relativos às etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e 
impugnações e assinar proposta de preços após a etapa de lances. Esses poderes de 
representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por meio de instrumentos públicos 
ou particulares, observado o seguinte: 

5.6.2.1. Se a pessoa a ser credenciada for aquela que exerce a função de órgão da empresa 
(proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.): 

a. Documento de identidade; 

b. O instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). 

5.6.2.1.b.a. O Documento acima deverá constar os poderes necessários a assunção de 
obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor de poderes 
para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios 
participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, 
deverão outorgar-lhe os poderes necessários, por meio de procuração. 

5.6.2.2. Se a pessoa a ser credenciada for alheia a qualquer função de órgão da empresa, ou seja, 
que não consta como proprietária, dirigente, sócio-gerente, etc, será considerada mandatária, e 
deverá apresentar os seguintes documentos: 

a. Procuração (pública ou particular), com a firma do outorgante reconhecida. 

b. Seu documento de identidade; 

c. O instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). 

5.6.3. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 
impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de 
PROCURAÇÃO conforme abaixo: 

PROCURAÇÃO 

  
1 (Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações  e  contratos :  orientações  e  jurisprudência  do  TCU. 2010. Pag. 326) 
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Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa .......... 
com sede na Rua .........., nº .........., cidade de .........., Estado do .........., devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representada, neste ato, por seu(sua) sócio-gerente, Senhor 
(senhora) .......… brasileiro(a), casado(a)/solteiro(a) .........., residente e domiciliado à .........., nomeia 
e constitui seu representante, o Senhor(a): 

Nome: .......… CPF: .......… Rg Nº: .......… Órgão expedidor: .......… UF: .......… 

E-mail: .......… Telefone: .......… Celular: ........... 

Endereço: .......… Nº: .......… Bairro: .......… Cidade: .......… UF: .......… Complemento: .......…, 
CEP: .........., a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão 
Presencial nº. 0029/2019/PME/ES, instaurado pelo Município de Ecoporanga-ES, em especial para 
firmar declarações e atas apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 
valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar propostas após a etapa de 
lances e praticar os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

Local/UF, (dia) de (mês) de 2019. 

 

Assinatura do responsável pela outorga 
(Reconhecimento de firma) 

5.7. Os documentos de identidade, instrumento de constituição da empresa, poderão ser 
apresentadas cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência dos poderes. 

5.8. O documento de identidade exigido será da pessoa que se faz representar na sessão (sócio-
administrador ou mandatário). 

5.9. Para as empresas que enviarem os documentos e proposta sem representante deverá colocar 
no envelope de habilitação o documento de identidade do administrador, conforme consta no 
instrumento de constituição da empresa. 

5.10. A licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas 
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua 
proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização 
do certame, como a interposição de recursos. 

5.11. O instrumento de Constituição da empresa e o documento de identidade, enumerados 
no item 8.3.1 ao 8.3.6 quando apresentado no CREDENCIAMENTO não será obrigatória 
outra cópia dentro do envelope de habilitação. 

6. DA COMPROVAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

6.1. As empresas licitantes, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Comple-
mentar nº 123/2006, deverão apresentar, no credenciamento: 

6.1.1. DECLARAÇÃO assinada pelo contador e pelo responsável legal, de não estar enquadrada 
em nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, conforme o modelo 
abaixo: 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EPP/ME OU MEI 

 

A empresa (Nome/CNPJ/endereço completo), DECLARA, para fins do disposto no item 6 do Edital do 
Pregão Presencial nº. 0029/2019/PME/ES, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da Lei, que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida 
Lei" e suas alterações contidas na Lei 147/2014. 
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DECLARA, ainda, que não existe nenhum impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 
3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e que, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006. 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-A, § 1º da Lei Complementar de nº 
123/2006. 

 

Local/UF, (dia) de (mês) de 2019. 

 

__________________________________ Assinatura do Representante legal 

__________________________________________ Assinatura do Contador 

 

6.1.2. CERTIDÃO SIMPLIFICADA, em nome da empresa participante, emitida pela junta comercial 
do Estado da sede da empresa licitante com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias corri-
dos, contados da sua emissão, devendo a mesma constar seu registro como “ativo” e informação 
do seu enquadramento. (Instrução Normativa DREI Nº 10, De 05 de Dezembro de 2013). 

6.1.2.1. Caso haja alteração contratual no período da emissão da Certidão acima, a empresa deverá 
emitir uma nova após a alteração. 

6.1.3. A não comprovação de condição de ME/EPP não acarretará na inabilitação da mesma, tão 
somente a perca dos benefícios concedidos pela LC 123/06. 

6.1.4. Os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar documentos de 
enquadramento constante no item 6, dado que sua natureza já o enquadra, contudo, obriga-se a 
informar ser optante pelo Simples Nacional (ver na habilitação). 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá atender aos seguintes requisitos, inseridos no ANEXO III – PROPOSTA DE 
PREÇOS (MODELO); 

a) Ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, 
rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, 
obrigatoriamente real, contendo data, assinatura do representante legal. 

b) Deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, 
telefone e e-mail; 

c) Deve conter de forma separada na proposta o PREÇO TOTAL e a TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO/TAXA DE DESCONTO; 

d) Devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza relacionados com o objeto da licitação. 

e) Deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de realização da sessão pública do Pregão. 

7.2. Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, 
prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No 
caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
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7.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente 
mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração 
Pública. 

7.4. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 
empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da 
negociação constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002. 

7.5. A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as 
condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as 
exigências nele contidas. 

7.6. A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e 
condições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, evitando sinônimos técnicos, 
omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

7.7. A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro em até 24 (vinte e 
quatro) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de preço, que reflita o 
valor vencedor na sessão pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo percentual 
de desconto em relação ao preço global adjudicado.  

7.8. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

c) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

8. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 

8.2. Para o Julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL 
(MENOR TAXA), PARTINDO-SE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA, DE ACORDO COM 
AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS LICITANTES. 

8.3. O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura 
das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos 
estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério 
estabelecido no item acima.  

8.4. Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de lances. 

8.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida acima, os autores 
das melhores propostas, até no máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances. 

8.6. Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes. 

8.7. O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 
e os demais, em ordem decrescente de valor. 
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8.8. Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazo razoáveis para o bom 
andamento do procedimento licitatório. 

8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por 
ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.10. Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. 

8.11. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

8.12. Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 
praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço 
com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta mais vantajosa para o município. 

8.13. Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, 
pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes 
ao preço cotado, podendo também optar pela repetição do procedimento.  

8.14. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e houver proposta de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta 
classificada, estará configurando o empate ficto/virtual. Nesse caso, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante melhor classificado e, se 
atendidas as exigências deste edital, ser considerada vencedora do certame; 

b) Não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
melhor classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de mesma natureza 
que tenham ofertado propostas que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão 
convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) A empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
concedidos pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei complementar nº 
123/2006; 

d) Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais empresas licitantes. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. No dia, hora e local designados neste edital, o Pregoeiro receberá, o envelope contendo os 
DOCUMENTOS exigidos para HABILITAÇÃO, devidamente fechado, lacrado e na parte externa 
deverá constar os dizeres do item 4.1.2. 

9.2. Os documentos necessários à habilitação no certame são os seguintes e preferencialmente 
devem estar na ordem: 

9.3. HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA (Art. 28 da Lei. 8666/93) 

9.3.1. Cédula de identidade da pessoa responsável legal pela empresa. 

9.3.2. No caso de empresário individual, requerimento de empresário devidamente registrado na 
junta comercial; 
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9.3.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada, 
EIRELI, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

9.3.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 

9.3.5. 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, quando a atividade assim o exigir. 

9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 28, I, III, IV 
e V, da Lei. 8666/93) 

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido a menos de 90 
(noventa) dias corridos; 

9.4.2. Certidões Negativas de Débito ou Positiva com efeito de Negativa das fazendas: Federal, 
Estadual e Municipal. 

9.4.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

9.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31, II da Lei. 8666/93) 

9.5.1.  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

Serão considerados aceitos na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
assim apresentados: 

9.5.2.  Sociedades regidas pela Lei 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em jornal de grande circulação; ou 

• Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

9.5.3. Para outras empresas ou institutos: 

a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgãos competentes ou Registro de 
Comércio competente. No caso das empresas enquadradas no SPED CONTABIL (Sistema 
Público de Escrituração Digital Contábil), estas poderão apresentar o Balanço Patrimonial na forma 
estipulada na legislação própria, inclusive no que tange ao registro, nos termos da Instrução 
Normativa RFB nº 1774, de 22 de dezembro de 2017, com as alterações que lhe sucederam. 

b) demonstração do resultado do exercício; 

c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta Comercial ou 
Registro de Comércio competente, quando exigido por lei; 

Nota. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de 
encerramento, extraído do livro diário, registrado no órgão competente ou publicado, até a data de 
emissão da proposta escrita. No caso das empresas enquadradas no SPED CONTABIL (Sistema 
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Público de Escrituração Digital Contábil), estas poderão apresentar o Balanço Patrimonial na 
forma estipulada na legislação própria, inclusive no que tange ao registro, nos termos da Instrução 
Normativa RFB nº 1774, de 22 de dezembro de 2017, com as alterações que lhe sucederam.   

9.5.4. Os índices deverão ser apresentados conforme estipulado no Subitem 9.5.4.2, devidamente 
calculado e assinado por um Contador, juntamente com o comprovante de inscrição e regularidade 
deste no Conselho Regional de Contabilidade – CRC conforme Subitem 9.5.4.1, sob pena de 
inabilitação. 
9.5.4.1. Certidão de Regularidade Profissional do Contador, emitida pelo CRC, com validade até o 
dia da entrega dos envelopes. 
9.5.4.2.  CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS: 

Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º 
do art. 31, da Lei nº. 8.666/93, consolidada, ficam estabelecidos 03 (três) níveis de classificação 
definidos por pontos, decorrentes dos indicadores de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) 
igual ou maior que 1,00 (um vírgula zero), e Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,00 
(um vírgula zero), referente ao último exercício e calculados na forma estabelecida nas Instruções 
para Cálculo dos Indicadores Econômicos, como segue: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = 

 

= > ou = 1,00  

 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 Ativo Circulante 
LC = = > ou = 1,00 
 Passivo Circulante 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

GE = 

 = menor ou = 
1,00  

 Ativo Total 

 

9.5.4.3. No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá apresentar o Balanço 

Patrimonial de abertura, e balancetes do mês anterior ao da data fixada para realização do certame 

registrado no órgão competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os atos do 

Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC e também assinados por representante legal da empresa. 

9.5.4.3.1. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do 
Índice de Solvência (S) igual ou maior a 01 (um), calculado e demonstrado pelo licitante, na 
proposta, por meio da seguinte fórmula: 

 
Ativo Total 

S = = > ou = 1,00  
Passivo Exigível Total 

OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e 
demonstrativo contábil apresentado na forma abaixo, conforme o caso: 
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• Publicados em órgão da imprensa oficial; ou 

• Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 

• Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da licitante ou 
Órgão equivalente; ou 

• Por fotocópia autenticada, extraída do Livro Diário, bem como dos Termos de Abertura e de 
Encerramento daquele livro, devidamente registrados na Junta Comercial da sede da licitante ou 
Órgão equivalente. 

9.6.  Comprovação de Capital Social, ou de Patrimônio líquido ou Social de no mínimo 10% do 
valor global da licitação, conforme previsto no art. 31 §3º Lei nº. 8.666/93, consolidada, através do 
Contrato Social e alterações, atualizado e registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente da 
Sede do Licitante, ou Certidão emitida pela Junta Comercial ou Órgão equivalente admitida a 
atualização para a data da apresentação da proposta, na forma da lei, através de índices oficiais. 
Sob pena de inabilitação. 

9.7. Certidão NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica a 
menos de 30 (trinta) dias corridos da data de recebimento dos envelopes prevista no preâmbulo 
deste edital, conforme estabelece o artigo 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral de 
Justiça do Espirito Santo (Biênio 2008/2009). 

9.8. Termo de Compromisso. 

TERMO DE COMPROMISSO 

Ao: Pregoeiro 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0029/2019/PME/ES. 

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos ao cumprimento de que trata o edital da 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0029/2019/PME/ES pelos preços constantes da nossa PROPOSTA 
DE PREÇOS, e de acordo com os Quantitativos especificados neste edital. Declaramos, ainda, 
que: 

a) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, INEXISTEM fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

b) Estamos cientes e declaramos PLENA SUBMISSÃO às condições e exigências deste edital, 
em todas as fases da licitação. 

c) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou 
conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro 
técnico; 

d) Declaramos a ASSUNÇÃO de responsabilidade pelo fornecimento/execução e sujeição às 
condições estabelecidas no presente edital. 

e) RECONHECEMOS o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer 
tempo o/a fornecimento/execução dos bens/serviços mediante o pagamento único e exclusivo 
dos já entregues/executados, na forma da Lei. 

f) Declaramos sob as penas da lei, que NÃO UTILIZAMOS em nosso funcional a mão de obra de 
menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em 
conformidade com a Lei nº. 9.854, de 27/10/99. Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze 
anos, na condição de aprendiz. ( ). 
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g) Declaramos que o e-mail oficial para recebimento de arquivos comunicações ou outra 
correspondência é:_________________________________, e estamos cientes da 
obrigatoriedade de acusar o recebimento das correspondências emitidas pela Prefeitura de 
Ecoporanga/ES. 

Local/UF, (dia) de (mês) de 2019. 

______________________________ 

Assinatura do Declarante 

9.9. Os documentos mencionados acima deverão se referir exclusivamente ao estabelecimento 
da licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e 
contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por documentos próprio, e estarem vigentes 
à época de abertura do envelope contendo a documentação. 

9.10. O Pregoeiro poderá solicitar pessoa competente para avaliação de documentos. 

9.11. Visando o cumprimento do caput do Art. 37 da CF e o Inciso XXI – que trata da igualdade de 
condições a todos os concorrentes – os licitantes que apresentarem documentos em desacordo 
com as estipulações deste edital, ou não lograrem provar sua regularidade, ou a ausência de 
qualquer documento solicitado para habilitação, exceto aqueles facultados, ou ainda, serão 
inabilitados. 

9.12. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos, neste edital ou estabelecida 
em lei específica. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos 
a menos de 60 (sessenta) dias corridos de sua apresentação/emissão. 

9.13. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, quanto 
aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas nem cópia de 
documentos por fax. 

9.14. As cópias dos documentos exigido neste certame deverão estar autenticadas por qualquer 
processo de cópia (legível) por cartório competente, por autenticação digital, pelo Pregoeiro ou 
sua equipe (inclusive membros da CPL), neste caso devendo o interessado portar o original no 
momento da solicitação. 

9.15. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, NÃO necessitarão estar 
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação 
da autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de 
apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do 
Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.5. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos representantes 
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro fará a declaração da licitante vencedora ao objeto 
licitado. 

10.6. No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do 
recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 

10.7. A homologação em favor da licitante vencedora nesta licitação será feita pelo Exmº. Senhor 
Prefeito, de Ecoporanga-ES, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe 
de apoio. 

10.8. Caberá à Autoridade Competente, quando o proponente vencedor, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar 
injustificadamente a assinar o Termo de Contrato, convidar os demais proponentes classificados 
na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão 
pública, adjudicação e homologação. 

mailto:licitacaoecoporanga@gmail.com


 Prefeitura de Ecoporanga 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 – Centro – Ecoporanga – ES Tele/fax: 27-3755-2905 – E-mail: licitacaoecoporanga@gmail.com          Página 13  

11. DO PREGOEIRO 

11.5. Compete ao Pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os 
atos decisórios de cada fase, inclusive as atribuições a ele inerentes, conforme reza o Art. 9º, do 
Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000. 

11.6. O Pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer 
ato que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, 
representantes ou interessados) que se conduza de forma inadequada e abusiva. 

11.7. O Pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento 
licitatório. 

12. DO CONTRATO  

12.5. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, a vencedora para que, no 
prazo de até 3 (três) dias úteis após a convocação, assinar o Termo de Contrato, que obedecerá 
ao disposto neste edital a as condições do Capítulo III da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

12.6. A convocação de que trata o item anterior poderá ser feita por e-mail, fax ou por 
correspondência encaminhada por Sedex. 

12.7. É facultado ao Município de Ecoporanga-ES, quando o convocado não assinar o Termo de 
Contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar 
os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas de cada classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade 
com o ato convocatório ou revogar a licitação. 

12.8. Para celebrar o Termo de Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
de habilitação. 

12.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem comunicação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.10. Os termos do instrumento de contratação vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

13. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.5. O Termo do Contrato poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65 
da Lei nº 8.666/93. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.5. As obrigações da contratada constam na Minuta do Contrato que integra o presente Edital – 
anexo II. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.5. As obrigações da contratante constam na Minuta do Contrato que integra o presente Edital – 
anexo II. 

16. DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS  

16.5.  Confeccionar e fornecer estimado em 1.000 (um mil) unidades de cartão magnético, com uso 
de senha numérica individual, com recargas mensais de até R$ 200,00 (duzentos reais), a título 
de auxílio-alimentação para os servidores, conforme Lei Municipal nº. 1.617, de 10 de maio de 
2013, 1.676 de 20 de maio de 2014 e 1.795 de 20 de janeiro de 2016 que disciplinam a concessão 
de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais. 

16.6. O cartão deverá ser personalizado com a Logomarca e o nome da Prefeitura Municipal de 
Ecoporanga/ES e o nome do beneficiário, com identificação sequencial, conforme disposto no 
artigo 17, da Portaria nº 03, de 1º de março de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

16.7. A Empresa vencedora do certame terá o prazo de até 20 dias após a homologação para 
credenciar no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos comerciais no Município de Ecoporanga, ou 
comprovar, por meio de uma lista, as empresas já credenciadas. 
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16.8. Disponibilizar, para atendimento dos servidores da CONTRATANTE, o serviço de “0800”, 
inclusive com recepção de chamadas originadas de celular, e site para bloqueio e desbloqueio do 
cartão em caso de perda, roubo ou extravio do mesmo. 

17. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRAZO DE ENTREGA E/OU PRAZO DE EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO 

17.1. O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal até o 5° (quinto) dia útil de 
cada mês. A Gerência de Recursos Humanos informará, em até 03 (três) dias úteis antes da data 
do crédito, as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão magnético, observando 
os prazos constantes do contrato. 

17.2. Os valores podem variar dependendo do número de servidores com direito ao benefício 
(novos servidores empossados, exonerados ou falecidos) e de alterações no montante mensal 
fixado em Lei. 

17.3. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com o nome do servidor, o brasão ou nome 
da Prefeitura Municipal de Ecoporanga e identificação sequencial, conforme disposto no art. 17 da 
Portaria 03 de 1° de março de 2002 do Ministério do Trabalho em Emprego. 

17.4. Os cartões alimentação deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual básico 
de utilização, separando os funcionários por secretaria de lotação. A primeira remessa dos cartões 
deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio deverá ser feito através da Central de Atendimento 
da CONTRATADA, pelo usuário, por questões de segurança. 

17.5. A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via telefone com 
discagem direta gratuita. 

17.6. Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os usuários dos cartões alimentação: 

17.6.1. Consulta de saldo do cartão magnético; 

17.6.2. Consulta de rede afiliada e saldo via “WEB"; 

17.6.3. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 

17.6.4. Solicitação de 2ª via de cartão magnético ou senha através de central telefônica 0800 ou 
ligação local, e-mail ou fax. 

17.7. A contratada deverá possuir sistema informatizado compatível com os programas utilizados 
pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga que possibilitem a inclusão/exclusão de beneficiários, 
alteração de cadastros, solicitação de cartões, pedidos de crédito, emissão de listagens e 
relatórios diversos como extratos de créditos, datas, locais e valores de utilização do cartão, saldos 
do cartão, entre outros relatórios. 

17.8. A emissão dos primeiros cartões será feita com a listagem de servidores apresentada pela 
contratante e deverão ser distribuídos pela Administração aos servidores. A entrega de 2ª vias de 
cartões, quando necessário, será feita na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Ecoporanga/ES. 

17.9. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão da 2ª via dos cartões, a 
partir do pedido feito pela Gerência de Recursos Humanos. A emissão dos primeiros cartões e das 
segundas vias não implicará em custos ou ônus para a Prefeitura Municipal de Ecoporanga ou 
para os funcionários beneficiários. 

17.10. Os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis, 
independentes da frequência de uso do cartão e mesmo após a rescisão do contrato ou término 
de vigência. 

17.11. O serviço será fornecido através de cartão magnético em PVC, com sistema de controle de 
saldo e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de segurança de 
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responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, através de digitação 
em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/servidor no ato da aquisição dos gêneros 
alimentícios nos estabelecimentos credenciados. 

18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste Termo 
de Referência, o (a) servidor (a) GENISLANE WAN DER MAAS FERREIRA. 

18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei nº 
8.666/93; 

18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis; 

18.4. O (a) fiscal ora designado (a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá: 

18.4.1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 

18.4.2. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, 
propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 

18.4.3. Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto 
efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para pagamento. 

18.5. A prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e implementação dos cartões ficará 
sempre sujeita a regulamentação e fiscalização do Município, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, incumbindo aos que o executam, sua permanente 
atualização e adequação as necessidades dos usuários; 

18.6. Caso o Gestor do contrato identifique o descumprimento de algum requisito exigido nesse 
Termo de Referência, notificará extrajudicialmente a CONTRATADA para regularizar a situação 
em 10 dias corridos, sob pena de rescisão do Contrato; 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

19.1. As condições de pagamento constam na Minuta do Contrato que integra o presente Edital – 
anexo II. 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

20.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
pregão, devendo protocolar o pedido no setor de protocolo deste órgão, situado à Rua Suelon Dias 
Mendonça, 20, Centro, Ecoporanga-ES, no horário das 08h00min as 13h00min horas, cabendo 
ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

20.2.  A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma 
e nos prazos previstos nas Leis e Decretos contidos no Preâmbulo; 

20.3.  Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 
seguintes providências: 

20.3.1.  Anulação ou revogação do edital; 
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20.3.2.  Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração 
da data da sessão pública do pregão, observando-se as exigências quanto à divulgação das 
modificações no edital. 

20.3.3.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.4.  Qualquer tipo de impugnação deverá obrigatoriamente ser protocolizada de forma escrita e 
impressa, não sendo aceita qualquer outro meio. 

21.  DOS RECURSOS 

21.1.  Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam 
manifestar interesse em interpor recurso. 

21.2.  Havendo interesse, o representante credenciado deverá manifestar motivadamente sua 
intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro 
deliberar sobre o aceite do recurso, registrando-os em ata. 

21.3.  A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

21.4.  O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro 
disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação do recurso, limitado às razões 
apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo 
Geral da Prefeitura de Ecoporanga/ES, no horário das 07h00min às 13h00min, dirigido à 
Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões, na mesma quantidade de dias uteis, a contar do término do prazo do recorrente. A 
Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

21.5.  Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão 
pública do pregão. 

21.6.  O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

21.7.  A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

21.8.  Qualquer tipo de recurso deverá obrigatoriamente ser protocolado de forma escrita e 
impressa, não sendo aceito qualquer outro meio. 

22.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1.  É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, avaliação de 
documentos com pessoal técnico competente, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.2.  O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que 
efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 

22.3.  Fica assegurado à municipalidade o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, 
na forma da legislação vigente. 

22.4.  As cópias dos documentos exigido neste certame deverão estar autenticadas por qualquer 
processo de cópia (legível) por cartório competente ou pelo pregoeiro ou sua equipe, neste caso 
devendo o interessado portar o original no momento da solicitação. 

22.5.  As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório; 
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22.6.  As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.7.  Todas as declarações deverão estar assinadas pela pessoa responsável pela empresa, 
indicada no respectivo instrumento contratual ou pela procuração. 

22.8.  Autenticidade: Das licitantes habilitadas procederá a verificação de autenticidade dos 
documentos de regularidade fiscal que contenham códigos de validação. 

22.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
desta municipalidade. 

22.10.  As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 

22.11.  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
deste edital e seus Anexos (área de habilitação, cadastro e aquisição do edital) será atendido pelo 
Pregoeiro ou sua equipe de apoio até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço 
eletrônico licitacao@ecoporanga.es.gov.br exceto impugnações. 

22.12.  É competente o Foro da Comarca de Ecoporanga-ES, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente licitação. 

22.13.  Este edital foi devidamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica com 
observância às exigências legais constantes no Preâmbulo. 

Ecoporanga-ES, 24 de maio de 2019. 

 

ELIAS DAL COL 
Prefeito do Município de Ecoporanga 
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ANEXO I 

        TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  Este Termo de Referência tem como objetivo a elaboração de um procedimento licitatório, 
processado pelo Sistema de Registro de Preços, através da modalidade de Pregão 
Presencial, nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto 7.892/2013, Decreto Municipal 
5.213/2014, e, subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações.  

2. DO OBJETO 

 Constitui objeto deste termo, a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação que será concedido aos 
servidores ativos da prefeitura municipal de Ecoporanga, por meio de cartão 
eletrônico/magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais), destinado à aquisição de gêneros alimentícios junto à 
estabelecimentos comerciais. 

 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO 

01 Prestação de serviço de fornecimento e 

gerenciamento de auxílio-alimentação, 

através de cartões eletrônico/magnético, com 

chip de segurança e senha individual, para 

recarga mensal no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), sobre o qual incidirá o 

percentual de taxa de administração em favor 

servidores da Prefeitura Municipal de 

Ecoporanga/ES, sendo destinado à aquisição 

de gêneros alimentícios junto à 

estabelecimentos comerciais, conforme 

especificações constantes no termo de 

Referência, por 12 meses. 

% 12 meses Unitário Total 

3. DA ESTIMATIVA 

 Valor total estimado para a recarga mensal é de Estimado em R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), sobre o qual incidirá o percentual de Taxa de Administração de – 4,01% (quatro 
vírgula zero um percentuais negativos) de desconto, de modo que o valor líquido estimado, 
mensalmente, será de R$ 191.800,00 (cento e noventa e um mil e oitocentos reais), 
considerando o quantitativo de 1.000 (um mil) servidores ativos. O que produzirá ao fim do 
contrato (12 meses), uma recarga total estimada em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais), e, uma despesa líquida total estimada em R$ 2.303.760,00 (dois 
milhões trezentos e três mil setecentos e sessenta reais. 

4. DOS ÓRGÃOS REQUERENTES 

 Controle Interno – Quantidade de Servidores = 6 

 Gabinete do Prefeito – Quantidade de Servidores = 13 

 Secretaria Municipal de Administração – Quantidade de Servidores = 35 

 Secretaria Municipal de Agricultura – Quantidade de Servidores = 20 
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 Secretaria Municipal de Assistência Social – Quantidade de servidores = 80 

 Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Quantidade de servidores = 330 

 Secretaria Municipal de Finanças – Quantidade de servidores = 37 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Quantidade de servidores = 20 

 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Quant. de servidores = 148 

 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Quantidade de servidores = 10 

 Secretaria Municipal de Planejamento – Quantidade de servidores = 7 

 Secretaria Municipal de Saúde – Quantidade de servidores = 294 

5. DA JUSTIFICATIVA 

 JUSTIFICATIVA GERAL 

 O contrato vigente, cuja data de encerramento está prevista para 25 de julho de 2019, 

que versa sobre o gerenciamento e fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores 

públicos da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, sendo devidamente amparado pelas Leis 

Municipais nos 1.617/2013, 1.676/2014 e 1.795/2016, não pode ser aditivado, tendo em 

vista que o prazo limite para a prorrogação da prestação de serviços a serem executa-

dos de forma contínua é de 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, Art. 57 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

 JUSTIFICATIVAS ESPECÍFICAS 

 A concessão de auxílio-alimentação aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de 

Ecoporanga é devidamente amparado pelas Leis Municipais nº 1.617/2013, 1.676/2014, 

1.795/2016, as quais dispõem sobre a contratação de empresa especializada via procedi-

mento licitatório. 

 

 A concessão do auxílio-alimentação, atualmente, ocorre nos termos firmados no contrato 

055/2014, o qual teve início aos 24 de julho de 2014, com prazo de vigência estabelecido 

para 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Contratante, conforme CLÁUSULA 

TERCEIRA. 

 

 Desde a implantação até os dias atuais foram realizados 06 (seis) Termos Aditivos, dos 

quais 04 (quatro) destinaram-se à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, 

conforme 2º TERMO ADITIVO, firmado aos 22 de julho de 2015; 4º TERMO ADITIVO, 

firmado aos 19 de julho de 2016; 5º TERMO ADITIVO, firmado aos 07 de julho de 2017 e 

6º TERMO ADITIVO, firmado aos 25 de julho de 2018. 

 

 O prazo estabelecido para encerramento do contrato Nº 055/2014 corresponde ao dia 25 

de julho de 2019, conforme 6º TERMO ADITIVO, firmado aos 25 de julho de 2018 e, à luz 

do inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/1993, não há viabilidade legal para novos aditivos ao 

contrato nº 055/2014, tendo em vista que o mesmo atingirá o limite de 60 (sessenta) meses 

de execução de forma contínua. 

 

6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
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 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns de que trata a 
Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00, que considera que bens e serviços comuns são 
aqueles, cujos padrões de desempenho e qualidade, possam ser objetivamente definidos no 
edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 

 De acordo com Marçal Justen Filho, bens e serviços comuns são aqueles que se apresenta 
sob identidade e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer 
tempo, num mercado próprio. 

 Portanto, a definição de “bens e serviços comuns” inclui o simples, o padronizado, o rotineiro 
e ainda os que possam ser objetivamente descritos, sendo este, também, o entendimento do 
Tribunal de Contas da União. (Acórdão 265/2010 Plenário). 

 Portanto, definir-se-á a modalidade como Pregão Presencial, visando a maior participação 
de empresas e celeridade ao processo. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. GABINETE DO PREFEITO – ESTIMADO EM 13 SERVIDORES 

7.1.1. FICHA: 0009  FONTE: 1001  

7.2. CONTROLADORIA INTERNO - ESTIMADO EM 06 SERVIDORES 

7.2.1. FICHA: 0030  FONTE: 1001 

7.3. SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTIMADO EM 35 SERVIDORES 

7.3.1. FICHA: 0081  FONTE: 1001 

7.4. SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS - ESTIMADO EM 37 SERVIDORES 

7.4.1. FICHA: 0113  FONTE: 1001 

7.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - ESTIMADO EM 07 SERVIDORES 

7.5.1. FICHA: 0064  FONTE: 1001 

7.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTIMADO EM 48 SERVIDORES 

7.6.1 FICHA: 0209  FONTE: 1111 

7.7. ENSINO FUNDAMENTAL 40% - ESTIMADO EM 28 SERVIDORES 

7.7.1. FICHA: 0234  FONTE: 1113 

7.8. ENSINO FUNDAMENAL 60% - ESTIMADO EM 79 SERVIDORES 

7.8.1 FICHA: 0242  FONTE: 1113 

7.9. MANUTENÇÃO DA UAB – ESTIMADO EM 03 SERVIDORES 

7.9.1 FICHA: 0275  FONTE: 1001 

7.10. EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTIMADO EM 85 SERVIDORES 

7.10.1. FICHA: 0290  FONTE: 1113 

7.11. EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTIMADO EM 87 SERVIDORES 

7.11.1. FICHA: 0299  FONTE: 1113 

7.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - ESTIMADO EM 10 SERVIDORES 

7.12.1. FICHA: 0147  FONTE: 1001 

7.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

7.13.1. SECCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTIMADO EM 63 SERVIDORES 

7.13.1.1. FICHA: 0338  FONTE: 1001 
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7.13.2. PROJETO CRAS - ESTIMADO EM 03 SERVIDORES 

7.13.2.1. FICHA: 0394  FONTE: 1001 

7.13.3. PROJETO CREAS - ESTIMADO EM 05 SERVIDORES 

7.13.3.1. FICHA: 0425  FONTE 1001 

7.13.4. CONSELHO TUTELAR - ESTIMADO EM 09 SERVIDORES 

7.13.4.1. FICHA: 0465  FONTE: 1001 

7.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ESTIMADO EM 20 SERVIDORES 

7.14.1. FICHA: 0570  FONTE: 1001 

7.15. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTIMADO EM 20 SERVIDORES 

7.15.1. FICHA: 0530  FONTE: 1001 

7.16. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTIMADO EM 148 SERVIDORES 

7.16.1. FICHA: 0487  FONTE: 1001 

7.17. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

7.17.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ESTIMADO EM 98 SERVIDORES 

7.17.1.1. FICHA: 0011  FONTE: 1211 

7.17.2. PROGRAMA PACS - ESTIMADO EM 78 SERVIDORES 

7.17.2.1. FICHA: 0030  FONTE 1211 

7.17.3. PROGRAMA PSF - ESTIMADO EM 73 SERVIDORES 

7.17.3.1. FICHA: 0040  FONTE: 1211 

7.17.4. PROGRAMA DE SAÍUDE BUCAL ESTIMADO EM 28 SERVIDORES 

7.17.4.1. FICHA: 0051  FONTE: 1211 

7.17.5. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  - ESTIMADO EM 17 SERVIDORES 

7.17.5.1. FICHA: 0079  FONTE: 1211 

8. DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

8.1. Confeccionar e fornecer Estimado em 1.000 (um mil) unidades de cartão magnético, com uso 
de senha numérica individual, com recargas mensais de até R$ 200,00 (duzentos reais), a 
título de auxílio-alimentação para os servidores, conforme Lei Municipal nº. 1.617, de 10 de 
maio de 2013, 1.676 de 20 de maio de 2014 e 1.795 de 20 de janeiro de 2016 que disciplinam 
a concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais. 

8.2. O cartão deverá ser personalizado com a Logomarca e o nome da Prefeitura Municipal de 
Ecoporanga/ES e o nome do beneficiário, com identificação sequencial, conforme disposto no 
artigo 17, da Portaria nº 03, de 1º de março de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

8.3. A Empresa vencedora do certame terá o prazo de até 20 dias após a homologação para 
credenciar no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos comerciais no Município de Ecoporanga, 
ou comprovar, por meio de uma lista, as empresas já credenciadas. 

8.4. Disponibilizar, para atendimento dos servidores da CONTRATANTE, o serviço de “0800”, 
inclusive com recepção de chamadas originadas de celular, e site para bloqueio e desbloqueio 
do cartão em caso de perda, roubo ou extravio do mesmo. 
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8.5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO / PRAZO DE ENTREGA E/OU PRAZO DE EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO 

8.5.1. O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal até o 5° (quinto) dia útil de 
cada mês. A Gerência de Recursos Humanos informará, em até 03 (três) dias úteis antes 
da data do crédito, as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão 
magnético, observando os prazos constantes do contrato. 

8.5.2. Os valores podem variar dependendo do número de servidores com direito ao benefício 
(novos servidores empossados, exonerados ou falecidos) e de alterações no montante 
mensal fixado em Lei. 

8.5.3. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com o nome do servidor, o brasão ou 
nome da Prefeitura Municipal de Ecoporanga e identificação sequencial, conforme 
disposto no art. 17 da Portaria 03 de 1° de março de 2002 do Ministério do Trabalho em 
Emprego. 

8.5.4. Os cartões alimentação deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual básico 
de utilização, separando os funcionários por secretaria de lotação. A primeira remessa dos 
cartões deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio deverá ser feito através da Central 
de Atendimento da CONTRATADA, pelo usuário, por questões de segurança. 

8.5.5. A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via telefone com 
discagem direta gratuita. 

8.5.6. Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os usuários dos cartões 
alimentação: 

8.5.6.1. Consulta de saldo do cartão magnético; 

8.5.6.2. Consulta de rede afiliada e saldo via “WEB"; 

8.5.6.3. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 

8.5.6.4. Solicitação de 2ª via de cartão magnético ou senha através de central telefônica 0800 ou 
ligação local, e-mail ou fax. 

8.5.7. A contratada deverá possuir sistema informatizado compatível com os programas 
utilizados pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga que possibilitem a inclusão/exclusão 
de beneficiários, alteração de cadastros, solicitação de cartões, pedidos de crédito, 
emissão de listagens e relatórios diversos como extratos de créditos, datas, locais e 
valores de utilização do cartão, saldos do cartão, entre outros relatórios. 

8.5.8. A emissão dos primeiros cartões será feita com a listagem de servidores apresentada pela 
contratante e deverão ser distribuídos pela Administração aos servidores. A entrega de 2ª 
vias de cartões, quando necessário, será feita na Gerência de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES. 

8.5.9. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão da 2ª via dos cartões, 
a partir do pedido feito pela Gerência de Recursos Humanos. A emissão dos primeiros 
cartões e das segundas vias não implicará em custos ou ônus para a Prefeitura Municipal 
de Ecoporanga ou para os funcionários beneficiários. 

8.5.10. Os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis, 
independentes da frequência de uso do cartão e mesmo após a rescisão do contrato ou 
término de vigência. 

8.5.11. O serviço será fornecido através de cartão magnético em PVC, com sistema de controle 
de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de segurança de 
responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, através de 
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digitação em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/servidor no ato da aquisição 
dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados. 

9. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

9.1. A empresa deverá comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos § 2º e 3º do Artigo 31 
da Lei Federal nº 8.666/93 como exigência imprescindível para sua habilitação, podendo, 
alternativamente, ser solicitada prestação de garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação, na forma do § 1º do Artigo 56 do mesmo diploma legal, para fins 
de contratação; 

9.2. A comprovação de patrimônio líquido deverá ser equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93, admitida a 
atualização para a data de apresentação da proposta, por meio de índices oficiais. 

10. DA VIGÊNCIA 

10.1. A vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, 
podendo ser prorrogada a critério da Administração, nos termos do Artigo 57, II da Lei de 
Licitação e Contratos nº 8.666/93 

11. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

11.1. Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste 
Termo de Referência, o (a) servidor (a) GENISLANE WAN DER MAAS FERREIRA. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com 
o artigo 70, da Lei nº 8.666/93; 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

11.4. O (a) fiscal ora designado (a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá: 

11.4.1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos 
defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e 
as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 

11.4.2. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas; 

11.4.3. Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto 
efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para 
pagamento. 

11.5. A prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e implementação dos cartões 
ficará sempre sujeita a regulamentação e fiscalização do Município, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, incumbindo aos que o executam, 
sua permanente atualização e adequação as necessidades dos usuários; 
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11.6. Caso o Gestor do contrato identifique o descumprimento de algum requisito exigido nesse 
Termo de Referência, notificará extrajudicialmente a CONTRATADA para regularizar a situação 
em 10 dias corridos, sob pena de rescisão do Contrato; 

12. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

12.1. O critério de julgamento da proposta será o menor preço, considerando o menor percentual 
de taxa de administração (%). 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto do Contrato. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Efetuar a entrega dos cartões em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, 
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

14.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

14.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas), o produto com avarias ou defeitos. 

14.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente pregão. 

14.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação. 

14.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 

14.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

14.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 

15.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

16. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

17. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
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17.1. CRITÉRIOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1.1. A empresa vencedora da Licitação deverá estar em todas as condições de habilitação para 
a assinatura do contrato. 

17.1.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), do Certificado de 
Regularidade de Situação - CRF (FGTS), Federal, Estadual e Municipal da sede da 
licitante, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, a Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

17.1.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

17.1.4. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o 
artigo 4°, inciso XXIII da Lei 10.520/02. 

17.2. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.2.1. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. A nota fiscal/fatura deverá ser disponibilizada à Assessoria de Gestão e Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, para apresentação ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo 
recebimento do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que 
deverá receber o Bem ou Serviços nas condições aqui estabelecidas. 

18.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 

18.3. A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 
dias do atesto do recebimento. 

18.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 
Pagamento. 

18.5. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas 
com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 

18.6. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

18.7. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF 
nº 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de 
dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de 
acordo com a referida Instrução. 
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18.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que 
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 

18.9. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

18.10. A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o 
atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data 
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

18.11. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados 
com utilização da seguinte fórmula: 

18.11.1. EM = N x VP x I. Onde: 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, assim apurado: 

18.11.1.1. I = (TX/100)/365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

18.12.  Ocorrendo novo acordo coletivo entre poder Executivo e a representação do Sindicato da 
Classe, deverá este ser atualizado conforme a Lei. 

18.13. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a prestação de serviço, devendo a 
Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas 
pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a 
prestação dos serviços. 

18.14. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, obrigatoriamente, as 
Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, conforme 
exigidos no art. 29 da Lei 8.666/93. Não será efetuado pagamento quando quaisquer uma das 
certidões de regularidade fiscal se encontrar sob o efeito de “positiva”. 

18.15. O Contratante poderá deduzir do pagamento de importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

18.16. Estão incluídos no valor GLOBAL os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 
transportes, embalagens, licenças, despesas de frete, tais como despesas necessárias para 
a execução dos serviços. 

18.17.  Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato 
superveniente devidamente comprovado e deferido pelo Município. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis n°. 
10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial. 

19.2. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao 
cumprimento da legislação pertinente, independente de transcrição. 
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ANEXO II 

CONTRATO Nº XX/2019 

 

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
Nº. 27.167.311/0001–04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 – 
Centro – Ecoporanga-ES neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. 
ELIAS DAL’COL, brasileiro, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e cédula 
de identidade nº. 189.546-SSP-ES, residente e domiciliado neste 
Município, doravante denominada CONTRATANTE 
e .........................................., pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ/CPF sob o nº................................., sediada na .............................., 
nº. ......, na cidade de .............................., ........., neste ato representada 
por seu/sua Sócio(a) Administrador(a) o(a) Sr.(a) ...................................., 
brasileiro(a), estado civil.............., .............................., inscrito(a) no CPF 
sob o nº. .................................., residente e domiciliado(a) 
na .............................., nº. ..........., ..................., na cidade 
de ....................................................., ..............., doravante denominado(a) 
CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e 
condições abaixo estabelecidas, o seguinte: 

 

Aos XXXXXXXXXXXXXX(XX) dias do mês de XXXXXXXXXXXX (XX) do ano de dois mil e 

dezenove (2019), o MUNICIPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente 

qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 

0029/2019 nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar 

o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
conforme discriminado no Termo de Referência do Edital nº 0029/2019/PME/ES. 

1.2. Elementos característicos do objeto adjudicado para a contratada. 

CLÁUSULA 2 – DA VIGÊNCIA  

2.1. O contrato terá vigência DE 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos do Artigo 57, II da Lei de Licitações 
e Contratos nº 8.666/93.  

CLÁUSULA 3 – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: ( ); 

3.2.  A nota fiscal/fatura deverá ser disponibilizada à Assessoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, para apresentação ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento 
do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem 
ou Serviços nas condições aqui estabelecidas. 

3.3. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver. 

3.4.  A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 
dias do atesto do recebimento. 

3.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 
Pagamento. 
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3.6. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código 
de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 

3.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

3.8.  A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 
480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro 
de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a 
referida Instrução. 

3.9.  A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará 
a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação. 

3.10.  O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, 
estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

3.11.  A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela 
Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. 
É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente 
ao efetivo pagamento da parcela. 

3.12.  Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados 
com utilização da seguinte fórmula: 

3.12.1. EM = N x VP x I. Onde: 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, assim apurado: 

7.1.1.1. I = (TX/100)/365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

7.13. Ocorrendo novo acordo coletivo entre poder Executivo e a representação do Sindicato da 
Classe, deverá este ser atualizado conforme a Lei. 

7.14. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a prestação de serviço, devendo a 
Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo 
Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a prestação 
dos serviços. 

7.15. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, obrigatoriamente, as 
Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade fiscal, conforme exigidos 
no art. 29 da Lei 8.666/93. Não será efetuado pagamento quando quaisquer uma das certidões de 
regularidade fiscal se encontrar sob o efeito de “positiva”. 

7.16. O Contratante poderá deduzir do pagamento de importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

7.17. Estão incluídos no valor GLOBAL os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, despesas de frete, tais como despesas necessárias para a execução dos 
serviços. 

7.18. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato superveniente 
devidamente comprovado e deferido pelo Município. 
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CLÁUSULA 4 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto do Contrato. 

CLÁUSULA 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Efetuar a entrega dos cartões em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia. 

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

5.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas), o produto com avarias ou defeitos. 

5.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente pregão. 

5.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 

5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 

5.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

CLÁUSULA 6 – CONSTITUI OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor 
especialmente designado;  

6.2. Notificar a empresa de eventuais atrasos; 

6.3. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

6.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas 
devidamente atestadas; 

6.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

CLÁUSULA 7 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

7.1.  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 
de difícil ou impossível reparação. 

CLÁUSULA 8 – DAS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO DE 
ENTREGA 

8.1. Confeccionar e fornecer o estimado em 1.000 (um mil) unidades de cartão magnético, com 
uso de senha numérica individual, com recargas mensais de até R$ 200,00 (duzentos reais), a 
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título de auxílio-alimentação para os servidores, conforme Lei Municipal nº. 1.617, de 10 de maio 
de 2013, 1.676 de 20 de maio de 2014 e 1.795 de 20 de janeiro de 2016 que disciplinam a 
concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais.  

8.2. O cartão deverá ser personalizado com a Logomarca e o nome da Prefeitura Municipal de 
Ecoporanga/ES e o nome do beneficiário, com identificação sequencial, conforme disposto no 
artigo 17, da Portaria nº 03, de 1º de março de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego; 

8.3. A Empresa vencedora do certame terá o prazo de até 20 dias após a homologação para 
credenciar no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos comerciais no Município de Ecoporanga, ou 
comprovar, por meio de uma lista, as empresas já credenciadas. 

8.4. Disponibilizar, para atendimento dos servidores da CONTRATANTE, o serviço de “0800”, 
inclusive com recepção de chamadas originadas de celular, e site para bloqueio e desbloqueio do 
cartão em caso de perda, roubo ou extravio do mesmo. 

8.5. O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal até o 5° (quinto) dia útil de 
cada mês. A Gerência de Recursos Humanos informará, em até 03 (três) dias úteis antes da data 
do crédito, as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão magnético, observando 
os prazos constantes do contrato. 

8.6. Os valores podem variar dependendo do número de servidores com direito ao benefício 
(novos servidores empossados, exonerados ou falecidos) e de alterações no montante mensal 
fixado em Lei. 

8.7. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com o nome do servidor, o brasão ou 
nome da Prefeitura Municipal de Ecoporanga e identificação sequencial, conforme disposto no art. 
17 da Portaria 03 de 1° de março de 2002 do Ministério do Trabalho em Emprego. 

8.8. Os cartões alimentação deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual básico 
de utilização, separando os funcionários por secretaria de lotação. A primeira remessa dos cartões 
deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio deverá ser feito através da Central de Atendimento 
da CONTRATADA, pelo usuário, por questões de segurança. 

8.9. A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via telefone com 
discagem direta gratuita. 

8.10. Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os usuários dos cartões 
alimentação: 

8.10.1. Consulta de saldo do cartão magnético; 

8.10.2. Consulta de rede afiliada e saldo via “WEB"; 

8.10.3. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 

8.10.4. Solicitação de 2ª via de cartão magnético ou senha através de central telefônica 0800 ou 
ligação local, e-mail ou fax. 

8.11. A contratada deverá possuir sistema informatizado compatível com os programas utilizados 
pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga que possibilitem a inclusão/exclusão de beneficiários, 
alteração de cadastros, solicitação de cartões, pedidos de crédito, emissão de listagens e 
relatórios diversos como extratos de créditos, datas, locais e valores de utilização do cartão, saldos 
do cartão, entre outros relatórios. 

8.12. A emissão dos primeiros cartões será feita com a listagem de servidores apresentada pela 
contratante e deverão ser distribuídos pela Administração aos servidores. A entrega de 2ª vias de 
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cartões, quando necessário, será feita na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Ecoporanga/ES. 

8.13. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão da 2ª via dos cartões, 
a partir do pedido feito pela Gerência de Recursos Humanos. A emissão dos primeiros cartões e 
das segundas vias não implicará em custos ou ônus para a Prefeitura Municipal de Ecoporanga 
ou para os funcionários beneficiários. 

8.14. Os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis, 
independentes da frequência de uso do cartão e mesmo após a rescisão do contrato ou término 
de vigência. 

8.15. O serviço será fornecido através de cartão magnético em PVC, com sistema de controle de 
saldo e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de segurança de 
responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, através de digitação 
em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/servidor no ato da aquisição dos gêneros 
alimentícios nos estabelecimentos credenciados. 

CLÁUSULA 9 – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste Termo 
de Referência, o (a) servidor (a) GENISLANE WAN DER MAAS FERREIRA. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei nº 
8.666/93; 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis; 

9.4. O (a) fiscal ora designado (a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá: 

9.4.1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 

9.4.2. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, 
propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 

9.4.3. Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto 
efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para pagamento. 

9.5. A prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e implementação dos cartões ficará 
sempre sujeita a regulamentação e fiscalização do Município, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, incumbindo aos que o executam, sua permanente 
atualização e adequação as necessidades dos usuários; 

9.6. Caso o Gestor do contrato identifique o descumprimento de algum requisito exigido nesse 
Termo de Referência, notificará extrajudicialmente a CONTRATADA para regularizar a situação 
em 10 dias corridos, sob pena de rescisão do Contrato; 

CLÁUSULA 10 –  RECURSOS FINANCEIROS 

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação 
orçamentária: 

GABINETE DO PREFEITO – FICHA: 0009 – FONTE: 1001 
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CONTROLE INTERNO - FICHA: 0030 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO - FICHA: 0081 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE FINANÇAS - FICHA: 0113 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - FICHA: 0064 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FICHA: 0209 – FONTE: 1111 

ENSINO FUNDAMENTAL 40% - FICHA: 0234 – FONTE: 1113 

ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FICHA: 0242– FONTE: 1113 

MANUTENÇÃO DA UAB - FICHA: 0275 – FONTE: 1001 

EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - FICHA: 0290 – FONTE: 1113 

EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FICHA: 0299 – FONTE: 1113 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - FICHA: 0147 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FICHA: 0338 – FONTE: 1001 

PROJETO CRAS - FICHA: 0394 – FONTE: 1001 

PROJETO CREAS - FICHA: 0425 – FONTE: 1001 

CONSELHO TUTELAR - FICHA: 0465 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FICHA: 0570 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE AGRICULTURA - FICHA: 0530 – FONTE: 1001 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - FICHA: 0487 – FONTE: 1001 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA DE SAÚDE - FICHA: 0011 – FONTE: 1211 

PROGRAMA PACS - FICHA: 0030 – FONTE: 1211 

PROGRAMA PSF - FICHA: 0040 – FONTE: 1211 

PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FICHA: 0051 – FONTE: 1211 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FICHA: 0079 – FONTE: 1211 

CLÁUSULA 11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 
alterações “in totum“. 

11.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula: M 
= 0,02 x C x D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso. 

11.3. Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2: 

11.3.1. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

11.3.2. Recusar-se a receber a ordem de serviço, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não 
for aceita pela Municipalidade; 

11.3.3. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato. 

11.4. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da 
penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do indicado para entrega do objeto. 

11.5. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas 
apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, 
ou cobradas judicialmente. 

11.7. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as demais sanções previstas na lei. 

11.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso. 

11.9. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA 12 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1. A Contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra. 
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CLÁUSULA 13 – DA REVISÃO 

13.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do 
contrato e/ou diminuição do preço. 

CLÁUSULA 14 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 
da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo. 

CLÁUSULA 15 – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1. Este Contrato é parte integrante do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2019/PME/ES 
e aos termos da proposta vencedora. 

15.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002 e 
Decreto Municipal nº 5.235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 

CLÁUSULA 16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas 
editalícias do qual os deu origem. 

CLÁUSULA 17 – FORO 

17.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de Ecoporanga, 
ES. 

17.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, 
assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias 
de igual teor. 

 

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES 

ELIAS DAL COL 

Prefeito 

 

EMPRESA CONTRATADA 

Nome do administrador 

 

 

TESTEMUNHA: 

CPF: 

 

TESTEMUNHA: 

CPF: 
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ANEXO III   

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2019 
 

 

RAZÃO SOCIAL  

NOME FANTASIA:  

CNPJ:  INSC. ESTADUAL:  INSC. MUNICIPAL:  

ENDEREÇO:  nº  

BAIRRO  COMPLEMENTO  

CIDADE:  CEP:  UF  

E-MAIL PRINCIPAL  

TELEFONES/CELULAR: (   ) (    ) (    ) 

E-MAIL (SECUNDÁRIO)  

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação que 
será concedido aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de 
Ecoporanga, por meio de cartão eletrônico/magnético, com chip 
de segurança e senha individual, para recarga mensal no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais), destinado à aquisição de gêneros 
alimentícios junto à estabelecimentos comerciais. 

 

R$ 

TAXA  % 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do procedimento licitatório. 

 

 

Obs.: Estão incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto da licitação.  

 

 

Ecoporanga, ____ de __________ de 2019. 

 

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa 
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