PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.
Fone (55) 3432-1100. licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Município de Itaq ui
Secretaria Municipal da Administração
Edital de Pregão Presencial nº 017 /2019
Tipo de julgamento: Menor preço por item
Processo número 4929/2019

EDITAL

DE

PREGÃO

CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA
ADMINISTRAÇÃO,

DE

PRESENCI AL
PESSOA

EM

PARA

JURÍDICA

SERVIÇOS

EMISSÃO,

DISTRIBUI ÇÃO

DE
E

FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA
USO, PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, DO
AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO,

CONFORME

TERMO

DE

REFERÊNCIA (ANEXO I).
O MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob
o nº 88.120.662/0001-46, representado neste ato pelo Vice-Prefeito MÁRCIO LUCIANO
VEPPO PALMA, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob nº 540.397.6520-53, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , do
tipo menor preço por item, e se reunirão a pregoeira designada pela Portaria nº
0167/2017 e equipe de apoio, com a finalidade de receber as propostas e documentos de
habilitação, objetivando a contratação

de pessoa jurídica especializada em serviços de

administração, emissão, distribuição e fornecimento de cartão eletrônico para uso, pelos
servidores municipais ativos, do Auxílio-Alimentação , cujas especificações e condições
detalhadas encontram-se no Termo de Referência (Anexo I). Regem a presente licitação
a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93 e o Processo Administrativo nº 4929/2019. Serão re cebidos os envelopes
de proposta e documentação no local, dia e hora abaixo aprazado:

Data: 06/09/2019
Credenciamento: 8:30 às 8:59
Sessão de Lances: 9:00
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaqui/RS
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1. DO OBJETO:
1.1. Constitui o objeto do presente edital a contratação de pessoa jurídica especializada
em serviços de administração, emissão, distribuição e fornecimento de cartão eletrônico
para uso, pelos servidores municipais ativos, do Auxílio-Alimentação, conforme especifi cações detalhadas no Termo de Referência (Anexo I).
1.2. A empresa vencedora deverá fornecer o documento de legitimação do benefício alimentação através de
cartões eletrônicos que permitam a aquisição de gêneros alimentícios e/ou produtos diversos em estabelecimentos credenciados junto à Contratada, para 1.364 servidores.
1.3. o valor estimado R$ 5.224.992,96 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa
reais e dois reais e noventa e seis centavos) para 12 meses.
1.4. O número de cartões poderá sofrer alterações, se modificado o quadro funcional.
1.5. O valor do crédito poderá sofrer alterações na forma da legislação.
1.6. O quantitativo de beneficiários (1.364 servidores), bem como o valor estima do (R$
5.224.992,96) podem variar ao longo da vigência do Contrato a ser firmado, em função
das necessidades da Prefeitura Municipal de Itaqui, respeitadas as disposições legais.
1.7. A fiscalização do contrato será exercida pelos seguintes servidores, conforme de claração de fl. 09 do Processo Administrativo 4929/2019: gestora Igor Bicca Ardais;
fiscal Roberto Leomar Guimarães Santariano e suplente Rafael Brandes Zimermann.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao dispos to no item 7
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, iden tificados, respectivamente, como de
n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCI AL N.º 017/2019
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCI AL N.º 017/2019
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAM ENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à pregoeira, diretamente,
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído,
que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação pessoal será realizada através da apresentação de documento de
identidade ou similar.
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos
envelopes .
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar :
a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;
a.2) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de
os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
a.5) Registro comercial, se empresa individual.
b) Se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art.
654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) Carta de credenciamento, este com a firma do outorgante reconhecida
outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de os demais
atos inerentes ao certame.
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c) A empresa licitante deverá apresentar declaração de que cumprem plenamente
os requisitos de habilitação , sendo que caso não apresente a documentação exigida
poderá sofrer a aplicação da penalidade prevista neste edital.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado

do

ato

de

investidura

do

outorgante

(ex.:

contrato

social)

como

representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a licitante fazer- se representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação.
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3,
deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes , no momento do credenciamento,
declaração, firmada por contador e/ou representante legal da empresa , de que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.6. Os documentos exigidos no item 3.3 serão devolvidos ao término do credenciamento,
caso solicitado previamente pelo licitante. Do contrário, os mesmos serão numerados e
anexados ao processo licitatório.
3.7. Os documentos para credenciamento poderão ser apresentados em via original ou por
cópia autenticada. A autenticação dos documentos poderá ser realizada por servidor
municipal, sendo que o limite será a data da sessão e ATÉ O HORÁRIO DE INÍCIO DO
CREDENCIAMENTO, ou qualquer outra forma de autenticação legalmente reconhecida.
3.8. O pregoeiro poderá sanear, de ofício ou por provocação, erros que não afetem o
certame e que possam ser facilmente identificados e supridos.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira,
juntamente com os documentos de credenciamento , receberá os envelopes nº 01 –
PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO .
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
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a) Comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas
e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação.

5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cu jo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (noventa)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a
última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem
clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Razão social da empresa;
b) Proposta financeira, mencionando o preço unitário da taxa de administração
(em percentuais) a ser cobrada pelo serviço, bem como o valor total mensal para a
execução do objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos
operacionais, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do
empreendimento, etc) e expressos em moeda corrente nacional, em algarismos e por
extenso;
Observação¹: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais,
se houver, também em eventual contratação.
5.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à prestação dos serviços
objeto do presente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, sendo válido o preço cotado, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento das propostas será realizado
levando em consideração a menor/melhor taxa de administração (% ) para a execução
dos serviços licitados, calculada sobre o valor da recarga mensal, observando os
procedimentos arrolados a seguir.
6.1.1. A Proposta financeira, a ser encaminhada pelo licitante vencedor, deverá ser rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa, indicando o valor da taxa
de administração sobre o valor da fatura, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, sendo
admitida taxa “zero” e taxa “negativa”, assim entendida como o desconto a ser concedido sobre o
valor da transferência dos créditos à operadora.
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6.1.2. Inserção de texto na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir
ou criar direitos da licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes,
aproveitando-se

a

proposta

no

que

for

compatível

com

o

instrumento

convocatório.
6.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela

poderão

fazer

novos

lances,

verbais

e

sucessivos,

na

forma

dos

itens

subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer
novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas
propostas escritas.
6.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada
em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.
6.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela
mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo
o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
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comparando-a

com

os

valores

consignados

em

planilha

de

custos,

decidindo

motivadamente a respeito.
6.13. A classificação dar- se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
6.14. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) Contiverem opções de preços alternativos;
c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;
e) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
6.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto
no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do
desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno
porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
6.17. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.18. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço,
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do
item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea a deste item.
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6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos.
6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas da nova data, no mesmo ato, as
licitantes presentes, ou, em sendo o caso, posteriormente notificadas, assim que aprazada
a continuidade do certame.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.2. Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial no caso de empresa individual;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais no Registro Público de Empresas
Mercantis, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Observação 1 : caso a empresa se faça representar por procurador deverá apresentar
documento original ou autenticado de procuração assinado pelo outorgante.
7.1.3. Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada
8
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pela

Procuradoria

Geral

da

Fazenda

Nacional

–

PGFN

(Certidão

Conjunta

Negativa);
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao
domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
7.1.4. Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
7.1.5. Declarações:
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358- 02
(Anexo II).
b) Declaração de comprovação de microempresas e empresas de pequeno porte,
de enquadramento em um dos dois regimes, na forma do disposto na LC nº
123/06, conforme Anexo II, ou certidão simplificada do enquadramento de ME ou
EPP expedida pela Junta Comercial, com prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias da data de expedição.
c) Declaração de idoneidade da empresa (Anexo II).
d) Declaração de ausência de vínculo (Anexo II).
e) Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo II).
Observação: Caso os documentos sejam cópias deverão estar devidamente autenticado,
salvo se extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando condicionados a
conferência pelo pregoeiro.
7.1.6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
7.1.6.1. A empresa vencedora deverá cumprir com todas as exigências do Termo de
Referência, em especial quanto a forma do serviço a ser prestado (anexo I).
7.1.6.2. O contratado disponibilizará os valores dos c réditos referentes ao auxílio
alimentação, que poderá ser utilizado para pagamento de gêneros alimentícios e/ou
produtos

diversos

em

restaurantes,

supermercados,

mercados,

empórios

e

assemelhados.
7.1.6.3. O contratado deverá emitir os cartões de auxílio alimentação que permitam
9
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senha individual.
7.1.6.4. O contratado deverá efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões
eletrônicos por meio de arquivo eletrônico a ser fornecido pela Prefeitura Municipal
de Itaqui/RS.
7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender
ao item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal ,
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de
nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis , a da
sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado,
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa,
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame,
ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o
julgamento da habilitação.
7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previst o no item 8.2, s em
prejuízo das penalidades previstas neste edital.
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
envelope.
8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.
Fone (55) 3432-1100. licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo q ue a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
8.4. Todos os documentos relativos ao credenciamento, propostas e habilitação dos
participantes somente será disponibilizada pelo pregoeiro aos interessados quando da
declaração de vencedor do certame ou encerramento, caso tenha sido a mesma declarada
frustrada/fracassada, momento em que será aberto prazo para eventuais intenções de
recursos.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Eventual impugnação do edital deverá ser interposta até 2 (dois) dias úteis
anteriores a data designada a abertura dos envelopes.
9.2. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das
razões de recurso.
9.3. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro

de

que

todas

as

demais

licitantes

ficaram

intimadas

para,

querendo,

manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do pr ocesso.
9.4. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos .
9.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou
fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso.
9.6. O recurso deverá ser interposto dento dos prazos legais e, ainda, respeitando o
horário de expediente da Prefeitura (de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 13:00 horas),
sob pena de ser considerado intempestivo.
9.7. Sempre que for necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão pública para
diligenciar e/ou avaliar documentos, indicando, se for o caso, nova data e horário para
retomada da sessão pública.
10. DA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, h omologado o procedimento licitatório, o
Município convocará a licitante vencedora para assinar o instrumento contratual. A
11
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mesma deverá firmar o compromisso no prazo instituído no item 10.2, deste edital, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
10.2. A licitante vencedora terá prazo de até 5 (cinco) dias para assinatura do contrato,
contados da data recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
10.2.1. O prazo estipulado no item 10.2. poderá ser inferior caso haja interesse e
necessidade da Administração, como também poderá ser prorrogado, uma única vez e
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada, por escrito e durante o
transcurso

do

respectivo

prazo,

com

a

justificativa

devidamente

aceita

pela

Administração.
10.2.2. Após assinado o contrato, a vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias para
apresentar a indicação explícita das instituições de ensino de nível superior, técnico e/ou
de nível médio com as quais mantém convênios ou outros instrumentos jurídicos para a
satisfação do objeto da licitação, sob pena de não ser dada a ordem de início da execução
dos serviços, podendo ser promovida, a critério da Administração, a rescisão do contrato,
com as consequências de praxe, inclusive a aplicação de penalidades.
10.3. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo
de

validade

de

sua

proposta,

não apresentar situação regular ou se

recusar

injustificadamente a assinar o contrato , retornar a Sessão Pública e convidar os demais
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
10.4. No caso da recusa injustificada de assinar o instrumento contratual o proponente
vencedor terá aplicada a penalidade prevista neste edital.
11. DOS PRAZOS
11.1. O objeto será recebido pelo Administrativo-RH, quando da respectiva execução,
mediante recibo, após a verificação de sua conformidade com as especificações, condi ções e obrigações previstas no Contrato e em seus anexos, sendo observado que o recebi mento do objeto constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado.
11.1.1. O contratado deverá entregar os cartões no endereço abaixo, ou em outro endere ço, previamente informado ao contratado, onde a sede ou as representações venham a
exercer suas atividades:
11.1.2. Em Itaqui/RS, na Rua Bento Gonçalves, nº 335, centro, CEP 97650-000.
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11.1.3. O contratado deverá possuir rede de estabelecimentos credenciados e ativos para
aceitação dos cartões em todo o Estado do Rio Grande do Sul. O contratado deverá ob servar os seguintes prazos:
I – Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, con tados a partir da data do pedido feito pela Prefeitura Municipal de Itaqui;
II – Emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, contados
a partir da data do pedido feita pela Prefeitura Municipal de Itaqui;
III – Disponibilização de crédito: em data pré-determinada pela Prefeitura de Itaqui, que
observará o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, cotados a partir da data do pedido;
IV – Substituição dos cartões: prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de realiza ção do pedido de emissão do novo cartão eletrônico;
V – Validade do cartão: mínimo de um ano a contar da data de emissão;
VI – Manutenção do atendimento à Prefeitura de Itaqui e aos usuários, incluindo eventu ais substituições de cartões, com custo adicional não superior à R$ 5,00 (cinco reais).
11.1.4.

Os

bens

deverão

ser

entregues

devidamente

protegidos

e

embalados

adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais
de fornecimento.
11.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a
entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento
dos mesmos.
11.3. A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, a quem caberá conferilo e lavrar Termo de Recebimento Provisório , para efeito de posterior verificação da
conformidade do mesmo com as exigências do edital.
11.4. Os fiscais do Contrato emitirão laudo de recebimento provisório, válido por cinco
dias, período no qual será realizada análise da qualidade e adequação do bem entregue,
somente após esse período será emitido laudo definitivo de recebimento.
11.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, será lavrado termo de recusa , no qual se
consignarão as desconformidades, o mesmo deverá ser recolhido pelo fornecedor, para
ser substituído no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação ou
do termo de recusa que lhe for entregue.
11.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar- se-á termo de recebimento
definitivo, o qual poderá ser substituído pela atestação no verso da nota fiscal, efetuada
pelo responsável .
11.6.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
13
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CONTRATADA pela perfeita execução do Objeto, ficando a mesma obrigada a substituir,
todo ou parte do objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções.
11.7. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as especificações
exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa
responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
11.8. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contatada incorrendo
em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções deste edital.
11.9. Demais condições e obrigações conforme Termo de Referência ( Anexo I).

12. DO PAGAMENTO:
12.1.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, conforme quantidade de créditos

emitidos, observado o número de beneficiários e o valor facial dos créditos.
12.2. O pagamento será efetuado mensalmente após a execução dos serviços e respectivo
recebimento, com a verificação da quantidade demandada no mês em até 30 dias do
recebimento da respectiva fatura.
12.3. A Prefeitura de Itaqui não se vincula a executar o valor global estimado, uma vez
que, ao longo da vigência do contrato, o número de beneficiários e o valor dos benefícios
poderão sofrer alterações.
12.4. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em
total conformidade com as especificações exigidas pelo Município e serão processadas as
retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.
12.5.

Na

eventualidade

de

aplicação

de

multas,

estas

deverão

ser

liquidadas

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
12.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
12.7. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar
o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
12.8. O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
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12.9.

Na

eventualidade

de

aplicação

de

multas,

estas

deverão

ser

liquidadas

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade, ou cobrada nos termos da lei.
12.10. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados
utilizados na prestação do serviço.
12.11. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e juros de 0,5% ao mês,
pro rata.
12.12. Demais obrigações referentes às condições de pagamento conforme Termo de
Referência ( Anexo I).
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da
dotação orçamentária:

Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa
Proj./Atividade:
Elemento:
Recurso:
Reduzido:

15

6
3
12
361
3
2043
3.3.3.9.0.46.00.00.00
20
3231

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO - MDE
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Manutenção Ensino Fundamental - MDE
AUXILIO-ALIMENTACAO
MDE

Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa
Proj./Atividade:
Elemento:
Recurso:
Reduzido:

3
1
4
122
3
2014
3.3.3.9.0.46.00.00.00
1
2998

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Encargos Administrativos
AUXILIO-ALIMENTACAO
LIVRE

Órgão:
Unidade:

7
1

SEC. MUN. DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PRÓPRIO
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Função:
Subfunção:
Programa
Proj./Atividade:
Elemento:
Recurso:
Reduzido:

10
122
3
2059
3.3.3.9.0.46.00.00.00
40
2617

SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTACAO
ASPS

14. DAS PENALIDADES:
14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1ano e multa de 5%
sobre o valor estimado da contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame
e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1
ano;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa
de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: advertência e multa
de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente
ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do
contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre
o valor atualizado do contrato.
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14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

15. VIGÊNCIA:
15.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do
contrato, prorrogáreis por até 60 (sessenta) meses, mediante a elaboração de termo
aditivo.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itaqui/RS,
no

setor

de

Licitações

sito

na

Rua

Bento

Gonçalves,

nº

335,

ou

via

e-mail

(licita@itaqui.rs.gov.br ), no horário compreendido das 7 h às 13 h, de segunda a sextafeira, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.
16.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
16.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos
extraídos de sistemas informatizados (internet), entretanto, ficarão sujeitos à verificação
da autenticidade de seus dados pela Administração.
16.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
16.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
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a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, será imediatamente comunicado da não efetivação da compra, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.8. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
16.9. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.
16.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Prefeitura Municipal de ITAQUI- RS, a finalidade e a segurança da aquisição dos
produtos.
16.12. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
16.13.

Nenhuma

indenização

será

devida

aos

proponentes

por

apresentarem

documentação e/ou proposta relativa ao presente pregão.
16.14. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.
16.15. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:
I – Termo de Referência (disponíveis no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br );
II – Declarações (disponíveis no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br );
1. Modelo De Declaração Para Micro e Pequenas Empresas;
2. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII Do Art. 7º Da
Constituição Federal;
3. Declaração De Inexistência De Vínculo;
4.Declaração De Idoneidade.
III – Minuta de Proposta (disponíveis no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br );
IV – Minuta de Contrato (disponíveis no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br );
18
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16.16. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui/RS para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
Itaqui, 27 de Agosto de 2019.

________________________________________
MÁRCIO LUCIANO VEPPO PALMA
Vice Prefeito

O teor jurídico deste edital foi
devidamente examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica.
_______________________
Assessora da Procuradoria

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCI A
(disponível no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br )
ANEXO II – DECLARAÇÕES
(disponível no Site:

Http://www.itaqui.rs.gov.br

)

1. Modelo De Declaração Para Micro E Pequenas Empresas;
2. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII Do Art. 7º Da
Constituição Fe deral;
3. Declaração De Inexistência De Vínculo;
4.Declaração De Idoneidade.
ANEXO III – MINUTA DE PROPOSTA
(disponível no Site:

Http://www.itaqui.rs.gov.br

)

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
(disponível no Site: Http://www.itaqui.rs.gov.br )
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