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Órgão Interessado

Área Interessada

Responsável pelo Termo de Referência

Necessidade da Contratação (artigo 3.º, incisos I e III da Lei Federal n.º 10.520/02) 

Nome: Walkiria Mansano Borçato  Cargo: Divisão de Compras e Materiais   Matrícula: 781

Câmara Municipal de São José dos Pinhais

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

A contratação objeto da licitação se faz necessária em razão da vigência do contrato com a atual Administradora 

terminar no mês de dezembro de 2017 e por não comportar mais a possibilidade de prorrogação contratual 

(exceto em caso excepcional previsto em lei) além da data supracitada. Destaque-se também o fato de que esta   

contratação garantirá o fiel cumprimento do disposto no art. 98 da Lei nº. 525/2004, de 25 de março de 2004 

(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e do Decreto Municipal nº. 1.077, de 13 de abril de 2005, que 

regulamenta o referido artigo.

 9,00

TERMO DE REFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Referência nº 9 - Anexo nº 82

Definição do Objeto (artigo 3.º, incisos I, II e III da Lei Federal n.º 10.520/02)

Serviço de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vale-alimentação/refeição, por meio 

de cartões, eletrônicos ou magnéticos, com chip de segurança e senha individualizada, para os servidores da 

Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR.

É obrigatória a manutenção do número mínimo de estabelecimentos conveniados e/ou credenciados, durante o 

período de contratação, de acordo com o disposto abaixo.

Juntamente com a proposta comercial a licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO (modelo Anexo VIII), firmada 

pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que para o adequado atendimento ao objeto 

contratual, caso seja vencedora do certame, apresentará à Câmara Municipal de São José dos Pinhais, num prazo 

de até 15 dias, a Relação de Estabelecimentos Credenciados, que comprove o mínimo exigido, conforme abaixo:

· Cartão refeição: mínimo de 50 estabelecimentos (restaurantes/lanchonetes/confeitarias/padarias/lojas de 

conveniência, etc.) no município de São José dos Pinhais, sendo que, no mínimo 30 (trinta) destes deverão estar 

localizados dentro de um raio de 1,5 km da sede da Câmara Municipal.

· Cartão alimentação: 

Na cidade de São José dos Pinhais:

- mínimo de 1 (um) estabelecimento credenciado de grande porte;

- mínimo de 4 (quatro) estabelecimentos  credenciados de médio porte;

- mínimo de 20 (vinte) estabelecimentos credenciados de pequeno porte.

Considerar os estabelecimentos da seguinte forma:

Grande porte: Hipermercados;

Médio porte: Supermercados;

Pequeno porte: Mercados, mercearias e açougues.

Exigências de Habilitação (artigo 3.º, incisos I e III e artigo 4.º, inciso XIII da Lei Federal n.º 10.520/02 c/c artigo 27 

e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93)

Habilitação - artigo 28 ao 31 da Lei Federal n.º 8.666/93

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

Certidão Negativa de Débitos Municipais

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO RFB/PGFN

CND DE FGTS

CND DE INSS

CNPJ
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Critérios de Aceitação das Propostas (artigo 3.º, incisos I e III da Lei Federal n.º 10.520/02)
Menor percentual global.

Cláusulas do Contrato (artigo 3.º, incisos I e III da Lei Federal n.º 10.520/02 c/c artigo 55 da Lei Federal n.º 8666/93)

Regime de Execução

Serviços

Preço

A Câmara Municipal, com base na pesquisa realizada durante a fase interna do procedimento licitatório, fixa como 

critério de aceitabilidade da proposta de preço a ser apresentada pelas licitantes, os valores máximos da 

contratação, conforme discriminado abaixo: 

a) Valor diário: R$ 26,50; 

b) Dias úteis/mês: 22; 

c) Valor do crédito por usuário: R$ 583,00; 

d) Quantidade estimada de usuários: 191 (baseado em média anual prevista pela Divisão de Recursos Humanos); 

e) Valor atual de benefício mensal (R$ 583,00) x Média de funcionários (191)

f) Valor médio (baseado em número de funcionários): R$ 111.353,00; 

g) Taxa de administração máxima admitida: 0,16%; 

h) Valor mensal com taxa de administração (f x g): R$ 111.531,16;

i) Valor global (período de 12 meses): R$ 1.338.373,92;

O valor global máximo estimado durante o período de contratação (12 meses) é de R$ 1.338.373,92 (um milhão, 

trezentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) e, no caso de prorrogação 

do contrato para os exercícios seguintes, até o limite de 60 meses, é de R$ 6.691.869,60 (seis milhões, seiscentos 

e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

O pagamento será efetuado em até 10 dias contados da data do recebimento da NF/Fatura, após a conferência e 

atestado pelo setor responsável da Contratante e mediante comprovação, pela contratada, de quitação relativa à 

Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e prova de quitação relativa 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de certidão - CRF, emitida pela CEF.

Condições de Pagamento

Critério de Reajustes

No caso de prorrogação contratual, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante 

negociação prévia entre as partes, observados os preços praticados no mercado e o transcurso do prazo mínimo 

de 12 meses da data de apresentação da proposta e tendo como limite máximo a variação do INPC/IBGE.

Atualização Monetária

A licitante vencedora terá direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do 

mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com consequências 

incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas, conforme disposto nos termos do 

respectivo Edital.

Prazos

O prazo contratual inicia-se após a publicação do extrato do contrato no órgão de imprensa oficial do município.

Prazo de Início

Prazo de Conclusão

12 meses.

12 meses após a assinatura do instrumento contratual

Prazo de Vigência

Garantia do Contrato (Previsão no artigo 56 da Lei Federal n.8.666/93)

Não será exigida garantia contratual.

Direitos e Responsabilidades

A serem definidos em contrato.

Conforme definido em contrato.

Penalidades
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Valores das Multas

Conforme definido em contrato.

Casos de Rescisão do Contrato (Previsão no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93)

Conforme definido em contrato.

Reconhecimento dos Direitos da Administração em caso de Rescisão Administrativa (Previsão no artigo 77 

da Lei Federal n.º 8.666/93)

Conforme definido em contrato.

Aplica-se a Lei Federal n.º 10.520/02, a Lei Federal n.º 8.666/93 e a Lei Federal n.º 8.078/90, bem como os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privativo.

Legislação Aplicável à Execução do Contrato e aos Casos Omissos

DA FORMA DE EXECUÇÃO:

A Câmara Municipal, através da Div. de Recursos Humanos, efetuará o pedido dos cartões e dos benefícios do 

vale-alimentação/refeição, mediante envio de relação nominal dos beneficiários, a modalidade escolhida por eles 

(alimentação ou refeição) e dos respectivos valores para crédito, por meio de sistema via Internet disponibilizado 

pela empresa contratada;

Os cartões eletrônicos deverão possuir chip, serem personalizados, contendo a respectiva numeração sequencial, 

o nome do servidor/uruário, a modalidade escolhida (alimentação ou refeição) e o nome da Câmara Municipal de 

São José dos Pinhais, com sistema de controle de saldo e senha numérica intransferível, para validação das 

transações eletrônicas do usuário, através de digitação em equipamento específico existente nos 

estabelecimentos da rede credenciada;

Os cartões deveráo ser entregues na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal, na Rua Veríssimo 

Marques, 699, Centro - SJ dos Pinhais, em envelope lacrado, bloqueados e com manual básico de desbloqueio e 

utilização, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a efetivação do pedido;

A empresa contratada deverá providenciar os créditos aos beneficiários no prazo de até 03 (três) dias úteis após a 

efetivação do pedido, automaticamente no cartão;

Havendo necessidade de emissão de 2ª via de cartão eletrônico, o mesmo será entregue em condições idênticas 

ao já descrito acima;

Os cartões eletrônicos serão utilizados na rede de estabelecimentos credenciados da empresa contratada, 

composta por supermercados, restaurantes, lanchonetes, panificadoras, etc., de acordo com o definido na 

legislação que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;

Juntos aos estabelecimentos da rede credenciada da emrpesa contratada, deverá ser mantida, em local visível, a 

informação de que o mesmo é conveniado à rede, por meio de placas, selos ou adesivos, para facilitar a 

identificação pelo usuário;

O reembolso às empresas credenciadas será efetuado pontualmente nos prazos definidos em convênio próprio, 

sob a inteira responsabilidade da empresa contratada, independentemente da vigência do contrato, ficando claro 

que a Câmara Municipal não responderá solidária ou subsidiariamente pelos valores devidos;

Os cartões dos servidores ativos que permanecerem sem utilização por um período mínimo de 90 (noventa) dias, 

poderão ser cancelados, desde que não possuam créditos, mediantes prévia comunicação à Câmara Municipal, 

por meio de relatório específico.

A licitante vencedora deverá disponibilizar, ainda, os seguintes serviços aos servidores beneficiários: a) consulta 

da rede alifiada atualizada via internet por qualquer servidor; b) serviço de atendimento telefônico para consultas, 

comunicação de extravio, dano, perda ou roubo do cartão-alimentação/refeição, bem como para pedidos de 

emissão de 2ª via ou de nova senha, com funcionamento 24 horas, sete dias da semana; c) suporte técnico para 

atendimen to da CONTRATANTE  com funcionamento mínimo entre segunda e sexta-feira, das 8h às 18h.

Obrigação da Contratada de Manter as Condições de Habilitação e Qualificações Exigidas na Licitação

Conforme definido em contrato.
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A fiscalização do contrato ficará a cargo de RUDNEY CORDEIRO SOARES, Agente Administrativo, matrícula n.º .

Fiscalização do Contrato

Relação de Itens

Lote Ordem Cód. Item Descrição Unidade Quantidad Valor Unit. Valor Total

 1  1  923 GERENCIAMENTO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

SERV  12  111.531,16  1.338.373,92 

Total: R$     1.338.373,92

Conclusão

Nos termos e para os fins do artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, APROVO o Termo de Referência e AUTORIZO a realização da Despesa.

São José dos Pinhais-PR, 29 de novembro de 2017

Presidente

Assis Manoel Pereira

Elaborado por

RUDNEY CORDEIRO SOARES

Fiscal de Contrato

Walkiria Mansano Borçato
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