
EDITAL N° 019/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica o Edital  de 
Pregão Presencial n° 009/2019, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada 
em  prestação  de  serviços  de  implementação,  gerenciamento,  administração  de  auxilio 
alimentação  via  cartão  magnético  e/ou  cartão  eletrônico,  com  tecnologia  de  chip  e 
respectivas  recargas  de  créditos  mensais,  destinados  aos  servidores  da  Prefeitura 
Municipal de Tramandaí, que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios, por meio de 
rede  de  estabelecimentos  credenciados,  tais  como  supermercados,  hipermercados, 
mercearias, entre outros,  para  ALTERAR o subitem 1.1.2, “a” e para INCLUIR o inciso II, ao 
subitem 1.1.2, “c”, alterando-se a minuta de contrato:

ALTER  A-SE  :

(…)

1.1. Das especificações/exigências/considerações:

(...)

1.1.2 – Os cartões magnéticos alimentação e refeição, deverão:

a) ser entregues   pela licitante vencedora do certame no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura   
do  contrato, personalizados  com  o  nome  do  servidor,  da  Prefeitura  de  Tramandaí  e  numeração  de 
identificação  sequencial,  conforme  disposto  na  legislação  aplicável,  dentro  de  envelope  lacrado, 
individualizado, com manual básico de utilização;

(…)

INCLUI-SE:

(…)

1.1. Das especificações/exigências/considerações:

(...)

1.1.2 – Os cartões magnéticos alimentação e refeição, deverão:

(...)

c)  ter  ampla  e  abrangente  rede  de  estabelecimentos  (hipermercados,  supermercados,  mercados, 
mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc) de acordo com o definido na legislação;
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I – Ampla e abrangente rede de estabelecimentos deve contemplar estabelecimentos na região litorânea e,  
no Município de Tramandaí, possuir  no mínimo 03 (três) grandes supermercados, com abrangência em 
âmbito estadual. 

II –    A licitante vencedora do certame deverá apresentar listagem contendo nome e endereço dos   
estabelecimentos credenciados no ato de assinatura do contrato.

(…)

MINUTA DE CONTRATO Nº        /2019

"CONTRATO  QUE FAZEM  DE  UM LADO O 
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ E DE OUTRO A 
EMPRESA ''

O  MUNICÍPIO  DE  TRAMANDAÍ,  pessoa  jurídica  de  direito 
público interno, criado pela Lei nº. 5.037, inscrito no CNPJ sob o nº  88771001/0001-80,  neste ato 
representado por seu  Prefeito Municipal,  Sr. LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, com poderes que 
lhe são conferidos pelo art. 106 da Lei Orgânica do Município, doravante denominado  simplesmente  
CONTRATANTE  e  a empresa 

, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Declaram por este instrumento e na melhor forma  de direito, ter justo e acertado  entre si o  presente 
contrato de prestação de serviços,  mediante as cláusulas e  condições  a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O  objeto  do  presente  contrato  corporifica-se  na  contratação  de 
empresa especializada em prestação de serviços de  implementação, gerenciamento , administração de 
auxílio alimentação via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com  tecnologia de chip e respectivas  
recargas de créditos mensais,  destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Tramandaí, que 
possibilite a aquisição de gêneros alimentícios, por meio de rede de estabelecimentos credenciados,  
tais como supermercados, hipermercados, mercearias, entre outros, conforme exigência abaixo:

1 – Exigências/considerações:

1.1 – O vale-alimentação  é  um benefício  concedido  aos  servidores  de  provimento  efetivo  do 
município de Tramandaí,  através da Lei  2846/2009 fornecido por  meio  de cartão magnético e/ou 
eletrônico, com  sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação  
das  transações  eletrônicas,  por  meio  de  sua  digitação  nos  respectivos  equipamentos,  pelo 
usuário/empregado, no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, nos estabelecimentos credenciados 
em território nacional.

1.2 – Os cartões magnéticos alimentação e refeição, deverão:

a) ser entregues pela licitante vencedora no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato,  
personalizados  com o nome do servidor, da Prefeitura de Tramandaí e numeração de identificação 
sequencial, conforme disposto na legislação aplicável, dentro de envelope lacrado, individualizado,  
com manual básico de utilização;

b) ter sistema de controle de saldo, senha pessoal intransferível para validação da compra/transação 
eletrônica no ato de aquisição dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados; 

c) ter  ampla  e  abrangente  rede  de  estabelecimentos  (hipermercados,  supermercados,  mercados,  
mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, etc) de acordo com o definido na legislação;
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I  – Ampla  e  abrangente  rede  de  estabelecimentos  deve  contemplar  estabelecimentos  na  região 
litorânea e, no Município de Tramandaí, possuir no mínimo 03 (três) grandes supermercados, com 
abrangência em âmbito estadual.

II – A licitante vencedora  do certame deverá apresentar listagem contendo nome e endereço dos  
estabelecimento credenciados no ato de assinatura do contrato.

1.2.1 - A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas do Estado do  
Rio Grande do Sul, que possuem o maior número de filiais espalhadas pelos municípios, tendo tal  
exigência o objetivo de garantir que todos os servidores possam utilizar seus vales, nas cidades que 
residam/trabalham;

1.2.2 - A Prefeitura de Tramandaí poderá, a cada mês, alterar a quantidade e os respectivos valores,  
respeitando o  limite  na  legislação,  sem que caiba a  Contratada  qualquer  reclamação ou direito  a 
indenização;

1.2.3 - Quando da emissão dos cartões, deverão ser adotados mecanismos que assegurem proteção ao 
usuário, no caso de perda.

1.3 – Será considerado vencedora a empresa com a proposta de menor taxa de administração.

1.3.1 - O município pagará a contratada, mensalmente, valor correspondente a soma do valor total dos 
créditos encomendados para auxilio alimentação, acrescido da taxa de administração única, incidente 
sobre o valor total de cada encomenda mensal.

1.3.2  –  Deverão  estar  incluídas,  no  valor  de  cada  encomenda  mensal,  todos  os  custos  diretos  e 
indiretos para a entrega do objeto desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais,  
mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, custos de emissões 
dos cartões, sejam eles 1ª via, custo de instalação de equipamentos de carga e recarga de créditos,  
encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados a terceiros ou 
dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais, federais, enfim, tudo 
que  for  necessário  para  execução total  e  completa  do  objeto  desta  contratação,  sem que  caiba  a 
contratada em qualquer caso, direito regressivo em relação ao município.

1.4 – Estimativas de beneficiários e valores dos benefícios:

a) Número de funcionários beneficiários: 1.350 (um mil trezentos e cinquenta), quantidade variável  
mensalmente;
b) Valor atual concedido por beneficiário: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), valor este variável,  
que poderá ser reajustado.
c) Valor estimado anual: R$ 7.776.000,00 (sete milhões, setecentos e setenta e seis mil reais).

I – A quantidade de beneficiários, o valor mensal do benefício, o valor total mensal estimado poderão 
sofrer variações ao longo da vigência do contrato, em função dos dispositivos legais concedidos aos  
servidores, sendo que tais alterações não representarão modificação nas condições contratuais.

1.5 – A taxa de administração máxima admissível para esta licitação é de 0% (zero por cento).

1.5.1  –  A  proposta  vencedora  será  aquela  que  oferecer  a  menor  taxa  de  Administração  para  o 
benefício.

1.5.2 – Admitir-se-á Taxa de Administração de valor percentual zero ou negativa.

1.6  – Os  créditos  deverão  estar  disponíveis  no  cartão  alimentação  até  o  dia  15  de  cada  mês,  
impreterivelmente, por força do art. 3º do § 2º da Lei 4.249/2018

Parágrafo  1º:  Ficará  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  o 
servidor Patrick Bruno dos Santos José, conforme Portaria nº 

/2019, datada de     de 2019.
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Parágrafo  2º:   Faz  parte  integrante   deste   contrato  o  Processo 
Licitatório  nº  /2018, na modalidade de Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal

O  presente  contrato  tem  origem  em  licitação,  na  modalidade  de 
Pregão e se fundamenta na  Lei  Federal  no. 10.520/02 e do Decreto Municipal nº 2.750/2004, com 
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,   com   suas  alterações  posteriores.–  Processo 
Administrativo n 23766/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Forma de Pagamento

O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA os  valores  abaixo 
discriminados:   

Item Descrição do Objeto Qtde/Un. Taxa de Adm 
cotada

1

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de  implementação,  gerenciamento,  administração  de  auxilio 
alimentação  via  cartão  magnético  e/ou  cartão  eletrônico, 
respectivas  recargas  de  créditos  mensais,  destinados  aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Tramandaí, que possibilite 
a  aquisição  de  gêneros  alimentícios,  por  meio  de  rede  de 
estabelecimentos  credenciados,  tais  como  supermercados, 
hipermercados, mercearias, entre outros.

12 
serviços

%

1 -  O pagamento será efetuado em conformidade com subitem 1.3.1, 30 (trinta) dias após a prestação  
do  serviço,  devidamente  acompanhado  da  nota  fiscal  atestada  pela  Secretaria  Municipal  de 
Administração.

2 -  A nota  fiscal/fatura  emitida  pelo fornecedor  deverá  conter,  em local  de  fácil  visualização,  a  
indicação do n.º do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de  
liberação do documento fiscal para pagamento.

3 –  O fornecedor deverá anexar, a cada nota fiscal emitida, os seguintes documentos, com data de 
validade vigente, em cumprimento ao Decreto nº 4257/2017 de 08 de março de 2017:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
- Cópia da GFIP (mês anterior);
- Contra-cheques pagos constantes na GFIP (mês anterior).

4 – O(s) pagamento(s) não será(ão) liberado s) se houver descumprimento da exigência constante no  
item 3 acima.

 
CLÁUSULA QUARTA: : Do Prazo

O prazo do presente contrato será de 01 (um) ano, com início na data 
da  assinatura  do  contrato,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos  períodos  até  o  prazo 
máximo permitido por lei.

CLÁUSULA QUINTA: Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária: 

0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
040104.122.120.0000 – Administração Geral do Poder Executivo
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040101.122.120.2227 – Manutenção com Pessoal Ativo
3339040000000 – Outros Serviços de Terceiros PJ – 4842-9

CLÁUSULA SEXTA: Da Fiscalização

O  CONTRATANTE  exercerá  ampla  fiscalização  nos  serviços 
executados  pela  CONTRATADA,  o  que,  em  hipótese  alguma,  a  eximirá  da  responsabilidade 
exclusiva pelos danos que  causar  a  terceiros, seja por ato de dirigente, preposto  ou empregado seu.

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Penalidades

1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o equipamento adjudicado acarretará a multa de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total da proposta.

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (meio por cento), 
por  dia  de  atraso,  limitado  ao  máximo  de  10% (dez  por  cento),  sobre  o  valor  total  que  lhe  foi 
adjudicado.

3 - O não cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento)  
sobre o valor total da obrigação.

4 -  Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e  
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de:

a) não celebrar o contrato;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após encerrada a fase de lances;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

5 -  Na aplicação das penalidades previstas no Edital,  o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta,  seus efeitos,  bem como os antecedentes do licitante  ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput",  
da Lei nº 8.666/93.

6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

7  -  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: Da Rescisão (art.79, da Lei 8.666/93 e alterações da Lei nº. 8.883/94).

1 - Amigável,  por  acordo entre as partes,  reduzida a termo no processo da  licitação,  desde que haja  
conveniência para  a Administração.
2 - Determinada  por  ato unilateral e escrito da Administração, nos  casos  enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do  artigo 78.
3 - Judicial, nos termos da  legislação.  

CLÁUSULA NONA:  Dos Privilégios do Município

A CONTRATADA reconhece que o  CONTRATANTE compareceu 
nesse negócio como agente de interesse público,  motivo por que  admite que quaisquer dúvidas na  
interpretação deste contrato sejam  dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA: Das Condições de Habilitação
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A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Casos Omissos

Os  casos  omissos  no  presente  instrumento  serão resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93,  arts. 54 e seguintes, com alterações da Lei no. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  Do Foro
 

As  partes contratantes elegem o foro da Comarca   de  Tramandaí,  
para  a composição de qualquer lide  resultante  deste contrato,  renunciando a qualquer outro por mais  
privilegiado  que possa ser.

E,  por  estarem assim acordados  e  contratados,  assinam o  presente 
instrumento em 06 (seis) vias  de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias.

Tramandaí,                                 de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito  Municipal

Contratada
    

Fiscal do contrato: _________________________
Patrick Bruno dos Santos José

Testemunhas:
 
..............................

..............................
EMR
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                      Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 009/2019, alterado pelo Edital nº 
014/2019.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de fevereiro de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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