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PROCESSO DE CARÁTER EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO À COVID-19 

NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.047 DE 03 DE MAIO DE 2021 

  
 
 

PREÂMBULO 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da Secretaria de Educação, através da pregoeira, nomeada pela 

Portaria nº 1777/2021 do dia 08/07/2021, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que, em 

atendimento ao Ofício nº 1227/2021  contendo a respectiva autorização da Ilma. Sra. Secretária de Educação, realizará a 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, que tem por objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NOS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O 

TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE 

MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA. Nos termos da Lei 

Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual 

nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17 e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/93, Medida Provisória nº 1.047/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se 

no local e horário a seguir: 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA 

MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 05/08/2021 às  09h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/08/2021 às  09h:30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/08/2021 às  10h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRA: IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 99635-0371 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
mailto:paulistapregao@gmail.com
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(SEIS) CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA. 

 

1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - QUADRO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; 

ANEXO III – RELAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; 

ANEXO IV  - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da bolsa de licitações e leilões - 

BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e 

seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema Bolsa de Licitações do Brasil - BLL;  

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

http://www.bllcompras.org.br/
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3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, nos termos do 

art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.93.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como 

sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 

3.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

3.5. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital. 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da proposta de preços, para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

3.7.1 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que 

abdicou do exercício das referidas prerrogativas. 

 

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste edital. 

 

http://www.bllcompras.ogr.br/
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4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de 

compras. 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os atos e 

operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações. 

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital. 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
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4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto a Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) 

pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

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

primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha. 

4.3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.3.3.1. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 minutos e avança 

automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 segundo e chegar a 10 minutos. Após o período 

randômico, o sistema avança para encerramento fechado por mais 5 minutos; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando 

for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor preço; 

4.4.3. Facultativamente, o(a) pregoeiro(a) poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelos 

demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos preços cotados iguais ao do 

licitante vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 

o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
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4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação; 

4.4.7. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á 

o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os 

critérios para o desempate em favor L. Após o desempate, poderá o(a) pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso 

ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 

procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial; 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários de serviços 

e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor preço o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, 

no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, podendo o(a) 

pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos documentos 

enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação 

de intenção de interposição de recurso. 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no item 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata em 

que se continuarão os trabalhos; 
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4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de 

preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5– DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A composição do valor estimado será o número total de matrículas (20.487), multiplicado pelo valor do crédito 

mensal (R$ 60,00), multiplicado pelo número de meses (06), conforme tabela abaixo: 

 

Descrição do 
Objeto 

Unidade 

Quantidade 
mínima 

estimada 
de cartões 
emitidos 

por 06 
meses 

Valor 
do 

crédito 
mensal 

(R$) 

Nº de 
meses 

Valor estimado 
para despesa com 

o fornecimento 
dos cartões por 
06 meses (R$)  

Percentual 
estimado mínimo 
de desconto sobre 

o valor dos 
serviços (taxa 

administrativa) 

Valor total 
estimado máximo 

(R$) 

Contratação de 
empresa 
especializada nos 
serviços de 
administração de 
benefício de 
auxílio 
alimentação, por 
meio de cartão 
eletrônico com 
chip e/ou tarja 
magnética para 
pagamento de 
gêneros 
alimentícios. 

Cartão 
magnético 

ou com 
chip 

A B C D = (A x B x C) E F = D + (D x E) 

20.487 60,00 06 7.375.320,00 -1,55% 7.261.002,54 

 

5.2. A aplicação da taxa de administração, como remuneração da contratada, será efetuada conforme exemplo abaixo: 

 

5.4.1. Taxa “0%” (zero por cento): Supondo que a contratada tenha apresentado a proposta com taxa administrativa de 

0,00% (zero por cento) e que, no mês, o Contratante tenha solicitado créditos aos beneficiários no montante total de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), o valor a pagar à contratada será de R$ 100.000,00 (R$ 100.000,00 + 0,00% = R$ 100.000,00). 

OBSERVAÇÃO: No caso de taxa “0%” (zero por cento) se manterá o valor de “D” conforme tabela acima. 

5.4.2. Taxa negativa (menor que zero por cento): Supondo que a Contratada tenha apresentado a proposta com taxa 

administrativa de -1,00% (menos um por cento) e que, no mês, o contratante tenha solicitado créditos para os beneficiários 

no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor a pagar será de R$ 99.000,00 (R$ 100.000,00 -1,00% = R$ 

99.000,00). 

 

5.3. Em  função  do  sistema  BLL  não  operacionalizar  método  de  taxa percentual, o critério será obtido pela 

substituição para o valor hipotético em reais (R$). 
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5.3.1. O percentual a ser cadastrado no sistema deverá ser inserido em reais (R$) Assim, exemplificando: 

5.3.2. Se a licitante ofertar 0,00% (zero por cento) de taxa de administração, o valor no sistema deverá ser de 

R$ 0,00 (zero real); 

5.3.3. Se a licitante ofertar percentual negativo de -1,00% (um por cento negativo) o valor no sistema deverá 

ser de R$ -1,00 (um real negativo); 

5.3.4. Salientamos que a taxa de administração será referente do valor total: R$ 7.375.320,00 (sete milhões 

trezentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte reais) constante na tabela acima; 

 

5.4. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que apresentar os menores valores de taxas 

para o fornecimento  do  objeto  ao  longo  da  vigência  de  06  (seis)  meses,  para  o  total  de beneficiários previsto no 

quadro acima. 

 

5.5. No caso de taxa de administração “0%” (zero por cento) ou negativa (menor que zero por cento) o valor total dos 

recursos repassados pelo município sofrerá desconto correspondente a tal taxa percentual, cabendo à contratada efetuar 

a complementação dos créditos sem ônus para o município ou seus beneficiários. 

 

5.6. No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com os profissionais, equipamentos,  insumos  e  

instalações,  bem  como  taxas,  alimentação,  transporte, hospedagem, enfim, todos os encargos fiscais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários, resultantes da prestação dos serviços objeto deste procedimento. 

 

5.7. O percentual da taxa de administração ofertada é fixo, não comportando qualquer correção no curso de vigência do 

contrato. 

 

5.8. Dessa forma, a proposta comercial deverá ser feita com base no valor da taxa de administração. 

 

6 – DO PERCENTUAL E VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O percentual máximo admitido para a presente contratação é de -1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento 

negativo) determinado conforme cotações realizadas pela Comissão de Compras e Cotações da Secretaria de 

Administração. 

 

6.2. O valor global máximo estimado para o fornecimento de créditos mensais, por meio de cartões alimentação, incluindo 

todos os custos é de R$ 7.261.002,54 (sete milhões duzentos e sessenta e um mil e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), para 06 (seis) meses.  

 

6.3. As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com com percentuais de desconto acima do 

definido pela administração serão automaticamente desclassificadas. 
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7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. A despesa referente ao objeto deste certame ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 

Atividade: 4009 – Alimentação nas Escolas. 

Elemento de Despesa: 3390.39 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

8.2. Na proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP.  

 

8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas neste edital e seus anexos; 

 

8.4. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta de 

preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. A empresa vencedora deverá enviar em até 02 (dois) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais 

anexos, juntamente com a proposta de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária; E deverá atender as seguintes 

exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado; 
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9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação do licitante. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Que após a fase de lances permanecerem com os valores unitários ou globais superiores ao estimado pela 

administração. 

9.2.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, observado o prazo 

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste edital; 

 

10.2. Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPP’s, conforme Lei Complementar 

123/06, ou seja, desde que o vencedor não tenha declarado condição de ME/EPP e exista proposta de ME/EPP dentro da 

margem de 5% da proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar. 

Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  

 

10.3. O(a) pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca 

da aceitação do lance de menor valor;  

 

10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, 

repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital; 

 

10.5 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.4 deste edital, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante 

para que seja obtido melhor preço;  
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10.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Como condição prévia à habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação em licitação ou na futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na 

ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
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11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1 Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

lote pertinente.  

11.6.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

11.6.3. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial de 1º e 2º graus referente aos processos 

distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos da sede da pessoa jurídica.  

 

11.7 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

11.7.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.7.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 

 

1) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

2) Descrição do objeto contratado; 

3) Prazo de execução do trabalho; 

4) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.7.3. Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 
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11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO VI deste edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital. 

 

12 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

12.1.  O(a) pregoeiro(a) verificará se a licitante que apresentar o menor preço final se enquadra em uma das vedações 

previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.7 deste edital, através de consulta aos seguintes websites: 

 

a. http://www.portaltransparencia.gov.br 

b. efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

c.  www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

 

12.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 12.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de 

acordo com a ordem de classificação. 

 

12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA DE PREÇO 

ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços, e os 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO DIGITALIZADOS, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua 

habilitação, enviando-os para o e-mail paulistapregao@gmail.com, no prazo MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contado a 

partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), com posterior encaminhamento dos originais, na forma do item 9. 

 

12.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados. 

12.3.2. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas propostas, 

declarações e atestados; 

12.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

12.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25MB (vinte e cinco megabytes); 

12.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da Comissão dos documentos 

encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade
file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/paulistapregao@gmail.com
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12.3.6.  A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de habilitação 

DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 12.3, será desclassificada ou inabilitada do certame, 

conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

12.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da 

aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 Até 01 (um) dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo 

ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A petição será 

dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital; 

 

13.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

13.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) poderá fazê-lo, manifestando 

sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo(a) pregoeiro(a), com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 

facultado juntar memoriais no prazo de 1 (um) dia. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

 

13.5 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 

 

13.7 Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo;  

 

13.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 

 

http://www.bll.org.br/
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.  

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

15 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologada a licitação, a ata de registro de preços resultante deste certame terá vigência de 06 (seis) meses, sendo 

documento vinculativo obrigacional; 

 

15.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a ata de registro de preços, bem como o contrato, sem 

justificativa por escrito, o(a) pregoeiro(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante 

vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da ata de registro de preços. 

 

15.3. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas quantidades 

indicadas item 5 deste edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com suas necessidades. 

 

16 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

16.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

17 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

17.1.  A Ata Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada na 

forma da lei, obrigando-se o FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo referido. 

 

18 – DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP  

 

18.1. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão gestor da ata de registro de preços. 

 

18.2. Na gestão da ata de registro de preços, a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata 

não deve superar o quantitativo máximo previsto no edital.  
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19 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

19.1. É participante deste registro de preços, apenas a Secretaria Municipal de Educação. 

 

19.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

20 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

20.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013. 

 

20.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

20.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

20.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

20.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
20.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP   

 
21.1. À Secretaria Municipal de Educação, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 
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21.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

21.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

21.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

21.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

21.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 

21.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

22.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

22.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

22.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

22.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

22.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

22.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

23 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

23.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 
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k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 

8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia 

da publicação. 

 

23.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

24 – DO CONTRATO 

 

24.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato. 

 

24.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

24.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

24.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

24.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 
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25 – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

 

25.1. O objeto desta contratação deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Educação do Município do Paulista, 

situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº - Centro – Paulista/PE, CEP nº 53.401-460, nos horários de 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou em outro horário previamente combinado através de 

contato por telefone (81) 3433-9069 ou através do e-mail: secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com. 

25.2. Quaisquer alterações do endereço de entrega ou do contato para o agendamento será previamente informado aos 

fornecedores. 

 

26 – DO PAGAMENTO  

 

26.1.  Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada à CONTRATADA o valor correspondente à 

quantidade efetivamente solicitada em cada ordem de serviço expedida. O pagamento antecipado à CONTRATADA é 

fundamentado no art. 7º, da Medida Provisória nº 1.047/2021. Ademais é prática de mercado somente proceder a carga e 

recarga de crédito nos cartões mediante pagamento antecipado, sendo indispensável atender essa condição a fim de obter 

o serviço objeto da presente contratação. 

 

26.2. O pagamento deverá se basear no valor global, deduzidos os descontos apresentados pela CONTRATADA, quando 

houver; 

 

26.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os custos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza, resultantes da execução do contrato. 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

27.1 Além de outras obrigações estipuladas neste edital, no contrato ou em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, 

constituem obrigações da contratante;: 

 

27.1.1. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado; 

27.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento dos termos deste edital; 

27.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

27.1.4. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

27.1.5. Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, 

para atesto e garantia do pagamento; 

27.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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27.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos neste edital; 

27.1.8. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-

estabelecidas; 

27.1.9. Realizar os pedidos de créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico disponibilizado pela 

CONTRATADA; 

27.1.11. Definir os valores e quantidades de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos estudantes; 

27.1.12. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato; 

27.1.13. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, à CONTRATADA para 

correção das irregularidades apontadas; 

27.1.14. Solicitar a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

27.1.15. Encaminhar a liberação de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado; 

27.1.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento. 

 

28 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

28.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

28.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste edital e seus anexos, assumindo os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

28.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das 

obrigações serão de responsabilidade da contratada;  

28.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

28.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou 

defeitos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93;  

28.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;  

28.1.6. Manter com a Contratante relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela 

urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito.  

28.1.7. A CONTRATADA deverá garantir que os valores dos créditos, referente ao Cartão Alimentação, serão utilizados 

exclusivamente para pagamento de gêneros alimentícios em supermercados, mercados, empórios e assemelhados, sendo 

expressamente vedada sua utilização para pagamento de gêneros de outra natureza, a exemplo de materiais de limpeza e 
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bebidas alcoólicas, sendo encargo da contratada a fiscalização de cumprimento da presente exigência perante a rede 

credenciada. 

28.1.8. Além de outras obrigações estabelecidas neste edital, no contrato e nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 

8.666/1993, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do Contratado: 

 

a. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante 

depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim; 

b. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos cartões, a fim 

de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 

c. Organizar e manter relação que contenha rede de estabelecimentos que se adapte às necessidades da 

CONTRATANTE, fornecendo listagem com nome e endereço dos respectivos credenciados; 

d. Fornecer gratuitamente os cartões eletrônicos para cada beneficiário, quantidade estimada neste termo de 

referência, observando os prazos fixados; 

e. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário, 

em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário; 

f. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 

24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, receber comunicações de interesse da 

CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões; 

g. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos, 

através de arquivos eletrônicos; 

h. Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato de utilização do cartão a qualquer tempo, 

por meio do site ou aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA; 

i. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de 

Atendimento 24 horas; 

j. Emitir segunda via dos cartões sem ônus para em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a 

transferência de saldo remanescente para o novo cartão; 

k. Emitir e entregar as primeiras vias das notas fiscais referentes aos pedidos efetuados pela CONTRATANTE, 

independentemente de a CONTRATADA possuir e adotar Sistema Eletrônico de Faturamento; 

l. Garantir que os documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios sejam diferenciados e 

regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados; 

m. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências sanitárias, 

mediante o uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares; 

n. Devolver a CONTRATANTE os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da solicitação; 

o. Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional, cumprindo todas 

as determinações da CONTRATANTE; 

p. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações que a vier 

a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, devendo orientar os profissionais 
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envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas de Política de Segurança da 

Informação do Estado de Pernambuco. 

q. O percentual da taxa de Administração será fixo e irreajustável durante toda a execução do Contrato; 

r. O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta contratação, inclusive os 

referentes a emissão e entrega de cartões, seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, 

emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que 

nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto; 

s. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

t. Manter, durante toda a execução contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo; 

u. Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, cumprindo as disposições legais que 

interfiram em sua execução, bem como comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 

para que sejam adotadas as providências necessárias e prestar os esclarecimentos solicitados;  

v. Atender com presteza à solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;  

w. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos 

fornecimentos contratados;  

x. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativas à entrega do objeto deste processo. 

 

29 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

29.1. A Fiscalização/Gestão do contrato ficará a cargo do gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

 

29.2. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

29.3. A supervisão dos trabalhos por parte da contratante, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

30.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

30.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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30.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

30.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

31 – DAS PENALIDADES  

 

31.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87, III, da Lei 8.666/1993, ficará sujeito às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de: 

 

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 

atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo 

dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b.2) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por 

período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não 

substituição do material que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, acarretando a suspensão da inscrição no sistema municipal de 

cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, 

com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da 

Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no 

Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do 

Paulista. 
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31.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos pelo município do Paulista ao fornecedor ou cobrado judicialmente. 

 

31.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” ou “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 

 

31.4. As sanções previstas nos itens “c” ou “d” desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha 

sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 

 

31.5. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do 

Município – SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste TR e das demais cominações 

legais, o licitante que: 

 

a) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI, o cometimento de crime fiscal ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento do processo licitatório. 

 

31.6. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, decorrido o prazo de defesa sem que o 

fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal 

o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. 

 

31.7. Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr 

êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

32 – DO FORO 

 

32.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

33.1 É vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem a 

sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
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33.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, 

dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de 

eventuais lacunas. 

 

33.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

33.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 

CPL PREGÃO no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail paulistapregao@gmail.com. 

 

33.5. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão licitante, sem 

prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

33.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 

 

33.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

33.8. É facultada à CPL PREGÃO , à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à Secretaria de 

Educação ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a 

instrução do processo. 

 

33.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paulista, 28 de julho de 2021. 

 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU                                                                                   VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRA        
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DA JUSTIFICATIVA:  

 

Considerando A emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de 

janeiro de 2020, decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19) resultou em tomadas de medidas de 

enfrentamento à Pandemia, entre elas, o isolamento social; 

Considerando a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino em Pernambuco foi formalizada por 

meio do Decreto Estadual nº 48.818, de 14 de março de 2020, e em Paulista pelo Decreto Municipal nº 024/2020, alterado 

por meio do Decreto Municipal nº 003/2021; 

Considerando que a Constituição Federal de 1988, no art. 208, incisos IV e VII estabelece que é dever do estado 

garantir a oferta de alimentação suplementar aos estudantes de todas as etapas da educação básica;  

Considerando que em razão da suspensão das aulas presenciais os municípios estão realizando as adaptações 

necessárias para garantir a oferta da alimentação escolar aos estudantes, adotando medidas como a entrega de KITS de 

Alimentação Escolar (tipo Cesta Básica) ou a disponibilização de Cartão Magnético para aquisição de gêneros alimentícios 

(tipo Cartão Alimentação), durante a pandemia da Covid-19; 

Considerando que a oferta de cartão tipo alimentação leva vantagem em face da distribuição de kits de 

alimentação, quando observados fatores como: logística na entrega (fornecido apenas uma vez, evitando aglomerações 

constantes), celeridade e regularidade no processo de fornecimento (recargas mensais), prevenção de desperdício (não 

perece e os créditos não utilizados retornam ao município), contribui para o aquecimento da economia local (os gêneros 

serão adquiridos nos pequenos comércios do município) etc. 

Considerando a necessidade de ofertar a alimentação suplementar dos estudantes durante as aulas não-

presenciais, enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus. Em face do exposto, justificamos a contratação do serviço 

descrito no objeto deste TR, para atender aos estudantes da rede municipal de ensino do Paulista. 

 

 

2. DO OBJETO:  

 

Abertura de processo licitatório para formalização de registro de preços para contratação de empresa 

especializada nos serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip 

e/ou tarja magnética para pagamento de gêneros alimentícios, limitando-se o teto de gastos a realização de 06 (seis) 

cargas, para atendimento dos estudantes regularmente matriculados nas unidades educacionais da Rede Municipal de 

Ensino do Paulista. 

 

2.1. Quantidade de estudantes  
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Serão contemplados ao todo 20.487 (vinte mil quatrocentos e oitenta e sete) estudantes matriculados na rede 

municipal de ensino do Paulista, conforme detalha o quadro a seguir e lista de escolas anexa a este TR: 

 

 

MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2021* 

      ANO / MATRÍCULA TOTAL 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 IN

FA
N

TI
L 

CRECHE 

BERÇÁRIO 15 

373 
GRUPO I 64 

GRUPO II 90 

GRUPO III 204 

PRÉ-ESCOLAR 

GRUPO IV 1.077 

2.609 

GRUPO V 1.532 

SUBTOTAL 1 2.982 

      ANO / MATRÍCULA TOTAL 

EN
SI

N
O

 F
U

N
D

A
M

EN
TA

L 

ENSINO DE NOVE ANOS 

1º ANO 1.930 

10.488 

2º ANO 1.991 

3º ANO 1.917 

4º ANO 2.483 

5º ANO 2.502 

6º ANO 1.464 

5.484 
7º ANO 1.604 

8º ANO 1.274 

9º ANO 1.142 

SUBTOTAL 2 16.307 

      ANO / MATRÍCULA TOTAL 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

FASE I 126 

1.198 
FASE II 354 

FASE III 295 

FASE IV 423 

SUBTOTAL 3 1.198 

      
TOTAL DE MATRÍCULAS 20.487 
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3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

3.1 A quantidade de cartões a serem disponibilizados é de 20.487 (vinte mil quatrocentos e oitenta e sete) unidades, 

sendo o valor mensal estimado do benefício a ser disponibilizado em cada cartão de R$ 60,00 (sessenta reais), podendo ser 

alterado pela CONTRATANTE. 

 

3.2 Os cartões devem ser emitidos apenas para usuários maiores de 18 (dezoito) anos e com CPF válido. Caso o 

beneficiário seja menor de idade, o cartão respectivo deverá ser emitido em nome de um responsável maior e capaz, com o 

CPF válido. 

 

3.3 A CONTRATADA deverá entregar os cartões em embalagem lacrada na sede da CONTRATANTE, em até 02 (dois) 

dias úteis contados do recebimento do pedido e pagamento do boleto, incumbindo à CONTRATANTE sua distribuição aos 

beneficiários. 

 

3.3.1 Os cartões deverão permitir a habilitação de senha individual e intransferível ou mecanismo similar, de forma a 

garantir privacidade e segurança na utilização. 

 

3.3.2 Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos beneficiários nos canais 

disponibilizados pela CONTRATADA. 

 

3.4 A CONTRATANTE deverá realizar o pedido de crédito, quando achar necessário, por meio do sistema próprio da 

CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para uso pelos beneficiários em até 02 (dois) dias úteis a contar do 

pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores respectivos à CONTRATADA. 

 

3.4.1 Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os valores serão expurgados caso 

não haja utilização do beneficiário pelo período de 90 (noventa) dias contados da data de disponibilização, após o qual, 

serão estornados e os respectivos cartões cancelados. 

 

3.5 A CONTRATADA obriga-se a manter a rede de estabelecimentos de credenciados para fornecimento de gêneros 

alimentícios no Município do Paulista, e composta por, no mínimo 02 (dois) estabelecimentos credenciados por bairro e 10 

(dez) por Região Político Administrativo - RPA, sendo obrigatoriamente interligados com a Receita Federal, suficiente para 

atender os usuários, assegurando o regular repasse a tais estabelecimentos dos valores decorrentes das compras efetuadas 

com os cartões emitidos nos termos desta contratação. 

 

3.5.1 A partir de solicitação, poderá credenciar novos estabelecimentos em até 30 dias. 

 

3.5.2 A rede credenciada poderá ser consultada a qualquer tempo pela CONTRATANTE e pelos beneficiários no site 

disponibilizada pela CONTRATADA. 
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3.6 A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte ao usuário sendo realizado 24 horas por dia 7 dias por semana, 

via central de atendimento telefônico. 

 

3.7 Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

solicitação pelo usuário por meio da central de atendimento telefônico da CONTRATADA, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 

 

3.7.1 Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada tarifa para emissão da segunda 

via do cartão, conforme tabela padrão de tarifas da CONTRATADA. 

 

3.8 Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será imediatamente bloqueado quando da 

comunicação da ocorrência, por meio da central de atendimento telefônico da CONTRATADA , e emitido um novo cartão a 

ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis contados da data de comunicação do usuário, sendo entregues na sede da 

CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário. 

 

3.8.1 Ressalvadas as hipóteses de furto e roubo, devidamente formalizados em boletim de ocorrência, poderá ser 

cobrada tarifa para emissão de segunda via do cartão, conforme tabela padrão de tarifas da CONTRATADA, sendo a tarifa 

descontada dos valores dos créditos disponibilizados ao usuário ou cobrada da CONTRATANTE. 

 

3.8.2 O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será disponibilizado para uso no novo cartão. 

Nada obstante, a CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão antes da comunicação de sua perda, 

roubo, furto ou extravio pelo usuário. 

 

3.9 Os beneficiários poderão consultar o saldo dos créditos e o extrato de utilização do cartão a qualquer tempo, por 

meio de site disponibilizado pela CONTRATADA. 

 

3.10 Trava Geográfica (Utilizar o cartão apenas na cidade).  

 

3.11 Segmente de estabelecimento (Mercado, Hipermercado Mercados, Atacadão, Açougue, Mercearias e Padarias). 

 

3.12 Cartão com Chip 

 

3.13 Aplicativo com Geolocalização (Para Alunos conseguirem localizar os pontos próximos deles).  

 

3.14 Planilha de exequibilidade, comprovando a viabilidade do preço sob – pena de desclassificação. 

 

4. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: 

 

4.1. A despesa referente ao objeto em pauta ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 

Atividade: 4009 – Alimentação nas Escolas. 

Elemento de Despesa: 3390.39 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 

 

5. DO VALOR ESTIMADO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 A composição do valor estimado será o número total de matrículas (20.487), multiplicado pelo valor do crédito 

mensal (R$ 60,00), multiplicado pelo número de meses (06), sendo acrescido o valor da taxa de administração, conforme 

tabela abaixo: 

 

Descrição do 
Objeto 

Unidade 

Quantidade 
mínima 

estimada 
de cartões 
emitidos 

por 06 
meses 

Valor 
do 

crédito 
mensal 

(R$) 

Nº de 
meses 

Valor estimado 
para despesa com 

o fornecimento 
dos cartões por 
06 meses (R$)  

Percentual 
estimado mínimo 
de desconto sobre 

o valor dos 
serviços (taxa 

administrativa) 

Valor total 
estimado máximo 

(R$) 

Contratação de 
empresa 
especializada nos 
serviços de 
administração de 
benefício de 
auxílio 
alimentação, por 
meio de cartão 
eletrônico com 
chip e/ou tarja 
magnética para 
pagamento de 
gêneros 
alimentícios. 

Cartão 
magnético 

ou com 
chip 

A B C D = (A x B x C) E F = D + (D x E) 

20.487 60,00 06 7.375.320,00 -1,55% 7.261.002,54 

 

5.2 A alíquota de taxa de administração poderá ser negativa ou de valor zero, não será admitida taxa positiva, diante 

do quadro exposto no subitem acima e será aplicada sobre o valor total adjudicado relativo ao fornecimento do auxílio 

alimentação. 

 

5.3 O percentual máximo admitido para a presente contratação é de -1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento 

negativo) determinado conforme cotações realizadas pela Comissão de Compras e Cotações da Secretaria de 

Administração. 

 

5.4 O valor global máximo estimado para o fornecimento de créditos mensais, por meio de cartões alimentação, 

incluindo todos os custos é de R$ 7.261.002,54 (sete milhões duzentos e sessenta e um mil e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos), para 06 (seis) meses. 

 

5.5 Será classificada como vencedora a empresa que apresentar os menores percentuais de taxas para o 

fornecimento do objeto ao longo da vigência contratual, para o total de beneficiários.  

 

5.6 Dessa forma, a proposta de preço deverá ser feita com base no valor da taxa de administração. 
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6. DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

7.1. O objeto desta contratação deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Educação do Município do Paulista, 

situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº - Centro – Paulista/PE, CEP nº 53.401-460, nos horários de 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou em outro horário previamente combinado através de 

contato por telefone (81) 3433-9069 ou através do e-mail: secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com. 

 

7. DO PRAZO DE PAGAMENTO 

 

7.1 Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada à CONTRATADA o valor correspondente à 

quantidade efetivamente solicitada em cada ordem de serviço expedida. O pagamento antecipado à CONTRATADA é 

fundamentado no art. 7º, da Medida Provisória nº 1.047/2021. Ademais é prática de mercado somente proceder a carga e 

recarga de crédito nos cartões mediante pagamento antecipado, sendo indispensável atender essa condição a fim de obter 

o serviço objeto da presente contratação. 

 

7.2 O pagamento deverá se basear no valor global, deduzidos os descontos apresentados pela CONTRATADA, quando 

houver; 

 

7.3 Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os custos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza, resultantes da execução do contrato. 

 

8 DA VALIDADE DA PROPOSTA 

  

8.1 O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data de sua entrega. 

 

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. Comprovação através de certidão (ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

 

9.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha originado 

de contratação; 

 

9.3. Poderão ser aceitos vários atestados de forma que os somatórios dos mesmos atendam a exigência do item anterior. 
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10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. Homologado o processo, será formalizada a Ata de Registro de Preços, onde constará, no mínimo, o objeto, os preços 

a serem praticados, o fornecedor e os órgãos participantes; 

 

10.2. A Comissão de licitação convocará o fornecedor, informando o local, data e hora para a assinatura da ata de registro 

de Preços; 

 

10.3. Após as assinaturas, o será providenciada a imediata publicação da Ata em Diário Oficial; 

10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após sua 

respectiva publicação; 

 

10.5. Na hipótese de, a empresa primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar a assinar a Ata de 

Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Termo de Referência, a Secretaria Municipal de 

Educação convocará os demais licitantes, respeitando a ordem de classificação; 

 

10.6. A Ata Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada na 

forma da lei, obrigando-se o FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo referido. 

 

11 DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 

11.1. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão gerenciador da ata de registro de preços e deverá: 

 

11.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

11.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

11.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

11.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 

11.2. Na gestão da ata de registro de preço, a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata 

não deve superar o quantitativo máximo previsto no edital. 

  

12 PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 089/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 

Página 34 de 74 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 

13.1 Além de outras obrigações estipuladas neste edital, no contrato ou em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, 

constituem obrigações da Contratante; 

 

13.2 Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente 

designado; 

 

13.3 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento dos termos deste edital e seus anexos; 

 

13.4 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 

13.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 

13.6 Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de 

Referência, para atesto e garantia do pagamento; 

 

13.7 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

13.8 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos neste edital; 

 

13.9 Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-

estabelecidas; 

 

13.10 Realizar os pedidos de créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico disponibilizado pela 

CONTRATADA; 

 

13.11 Definir os valores e quantidades de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos estudantes; 

 

13.12 Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato; 

 

13.13 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, à CONTRATADA para 

correção das irregularidades apontadas; 
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13.14 Solicitar a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

13.15 Encaminhar a liberação de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado; 

 

13.16 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento. 

 

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

14.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e seus anexos, assumindo os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

  

14.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo 

de Referência e seus anexos, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das 

obrigações serão de responsabilidade da contratada;  

 

14.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

 

14.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias 

ou defeitos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93;  

 

14.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;  

 

14.6 Manter com a Contratante relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela 

urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito.  

 

14.7 A CONTRATADA deverá garantir que os valores dos créditos, referente ao Cartão Alimentação, serão utilizados 

exclusivamente para pagamento de gêneros alimentícios em supermercados, mercados, empórios e assemelhados, sendo 

expressamente vedada sua utilização para pagamento de gêneros de outra natureza, a exemplo de materiais de limpeza e 

bebidas alcoólicas, sendo encargo da contratada a fiscalização de cumprimento da presente exigência perante a rede 

credenciada. 

 

14.8 Além de outras obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no Contrato ou nas leis vigentes, 

particularmente na Lei nº 8.666/1993, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do Contratado: 

 

a. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante 
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depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim; 

b. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos cartões, a fim 

de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 

c. Organizar e manter relação que contenha rede de estabelecimentos que se adapte às necessidades da 

CONTRATANTE, fornecendo listagem com nome e endereço dos respectivos credenciados; 

d. Fornecer gratuitamente os cartões eletrônicos para cada beneficiário, quantidade estimada neste termo de 

referência, observando os prazos fixados; 

e. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário, 

em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário; 

f. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 

24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, receber comunicações de interesse da 

CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões; 

g. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos, 

através de arquivos eletrônicos; 

h. Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato de utilização do cartão a qualquer tempo, 

por meio do site ou aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA; 

i. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de 

Atendimento 24 horas; 

j. Emitir segunda via dos cartões sem ônus para em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a 

transferência de saldo remanescente para o novo cartão; 

k. Emitir e entregar as primeiras vias das notas fiscais referentes aos pedidos efetuados pela CONTRATANTE, 

independentemente de a CONTRATADA possuir e adotar Sistema Eletrônico de Faturamento; 

l. Garantir que os documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios sejam diferenciados e 

regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados; 

m. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências sanitárias, 

mediante o uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares; 

n. Devolver a CONTRATANTE os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da solicitação; 

o. Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional, cumprindo todas 

as determinações da CONTRATANTE; 

p. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações que a vier 

a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, devendo orientar os profissionais 

envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas de Política de Segurança da 

Informação do Estado de Pernambuco. 

q. O percentual da taxa de Administração será fixo e irreajustável durante toda a execução do Contrato; 

r. O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta contratação, inclusive os 

referentes a emissão e entrega de cartões, seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, 

emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que 
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nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto; 

s. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

t. Manter, durante toda a execução contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo; 

u. Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, cumprindo as disposições legais que 

interfiram em sua execução, bem como comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 

para que sejam adotadas as providências necessárias e prestar os esclarecimentos solicitados;  

v. Atender com presteza à solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;  

w. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos 

fornecimentos contratados;  

x. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativas à entrega do objeto deste processo; 

 

15 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1 A contratação com o fornecedor classificado será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 

conforme art. 62 da Lei nº 8.666/ 1993. 

 

15.2 Convocado para assinar o contrato, o licitante vencedor deverá comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da convocação, conforme artigos 62 e 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 

15.3 A vigência do contrato limitar-se-á ao tempo necessário a afastar a situação emergencial ou a conclusão de 

processo licitatório, o que ocorrer primeiro, não podendo ultrapassar a 180 dias, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

15.4 Na hipótese de alterações no objeto de que trata este TR, serão observadas as disposições do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

15.5 É vedada a subcontratação do objeto deste edital, no todo ou em parte. 

 

16 DA FISCALIZAÇÃO. 

 

16.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

16.2 À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
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16.3 A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

17 DAS SANÇÕES 

 

31.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87, III, da Lei 8.666/1993, ficará sujeito às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de: 

 

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 

atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo 

dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b.2) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por 

período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não 

substituição do material que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, acarretando a suspensão da inscrição no sistema municipal de 

cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, 

com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da 

Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no 

Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do 

Paulista. 

 

17.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos pelo município do Paulista ao fornecedor ou cobrado judicialmente. 
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17.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” ou “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 

17.4 As sanções previstas nos itens “c” ou “d” desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha 

sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 

 

17.5 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do 

Município – SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste TR e das demais cominações 

legais, o licitante que: 

 

a) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI, o cometimento de crime fiscal ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento do processo licitatório. 

 

17.6 Com referência à sanção de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, decorrido o prazo de defesa sem que o 

fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal 

o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. 

 

17.7 Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr 

êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

18 PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

18.2 Os licitantes autorizam o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados 

à apresentação da proposta e à execução do contrato, incluindo as informações fiscais e bancárias dos signatários do 

contrato.  

 

18.3 As informações obtidas em conformidade ao disposto no item anterior serão utilizadas apenas para fins de 

fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim. 
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19 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.2  Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

20 DO FORO 

 

20.2  Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

 

Paulista/PE, 06 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Jaqueline Moreira da Silva 

Secretária de Educação 
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ANEXO II 

 

QUADRO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Nº ESCOLAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS TOTAL 

2021 

CRECHE PRÉ-ESCOLAR 

BERÇÁRIO GRUPO 

I 

GRUPO 

II 

GRUPO 

III 

GRUPO 

IV 

GRUPO 

V 

1º 

ANO 

2º 

ANO 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

6º 

ANO 

7º 

ANO 

8º 

ANO 

9º 

ANO 

FASE 

I 

FASE 

II 

FASE 

III 

FASE 

IV 

1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO PEREIRA    45 95 60              200 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA      21 49 45 50 70 82 135 164 109 101     826 

3 CRECHE ESC. MUN. NOSSA PRATA 8 20 24 30 77               159 

4 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ    30 41 39              110 

5 
CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA  - 

IRMÃ LINDA 
7 10 12 30 24               83 

6 CRECHE MUN. TIO ROBERTO  10 24 30 40 40              144 

7 CRECHE NOSSA SENHORA DO O  12 16 24 17 19              88 

8 ESC. COMUNITÁRIA COSTA AZUL                     

9 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA     11 15 17 18 19 17 19         116 

10 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES     23 34 42 48 44 51 51     31 23   347 

11 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO       47 41 41 25 26         180 

12 ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES      22 37 34 36 50 56 95 62 82 70  20 34 35 633 

13 ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN     14 22 17 20 18 37 27         155 
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13 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO     15 18 35 38 31 60 40 65 66 57 83     508 

14 ESC. MUN. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO     18 38 44 47 44 54 60         305 

15 
ESC. MUN. CORONEL JOSÉ JOAQUIM DE LIMA E 

SILVA 
    41 62 75 61 49 57 43         388 

16 ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES       46 47 60 52 65         270 

17 ESC. MUN. DR. GERALDO PINHO ALVES     21 40 51 39 45 51 47      25   319 

18 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM            168 195 127 128 15 49 83 67 832 

19 ESC. MUN. EDISON GOMES DO RÊGO     34 39 50 77 83 106 118         507 

20 ESC. MUN. ESCRITOR ARIANO VILAR SUASSUNA     14 41 51 50 50 50 52         308 

21 
ESC. MUN. ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 
     38 52 53 51 53 61         308 

22 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN     24 23 48 50 32 64 78         319 

23 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS      24 26 32 37 57 46 118 135 124 101  18 22 50 790 

24 ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR      17 40 28 31 43 53 83 120 93 93  10 36 40 687 

25 ESC. MUN. HEINZ HERING     21 22 24 23 27 42 40 36 25 23 24     307 

26 ESC. MUN. IMPERATRIZ MARIA LEOPOLDINA      36 36 54 68 90 90     40 42   456 

27 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA     14 28 37 46 30 52 50     26    283 

28 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD     20 22 42 44 28 40 53 41 50 35 30   11 16 432 

29 ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE ALBUQUERQUE            99 135 108 76 5 11 34 32 500 

30 ESC. MUN. MANOEL ALVES DE MORAIS NAVARRO     17 19 24 20 24 22 41         167 

31 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA            133 189 143 144 7 25 28 72 741 
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32 ESC. MUN. MARCILIO DIAS     29 50 35 72 59 78 51         374 

33 
ESC. MUN. MARGARIDA ALACOQUE ALENCAR 

SAMPAIO 
    22 36 41 66 27 62 63         317 

34 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES     15 31 46 39 51 54 60      30   326 

35 ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE     5 11 24 25 26 41 31 37 31 32 20     283 

36 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES     16 18 20 25 25 26 28         158 

37 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS     10 38 41 48 45 46 44         272 

38 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE      20 30 29 26 54 51 77 67 62 39     455 

39 ESC. MUN. PESCADOR JOSÉ REIS     18 22 44 32 43 38 50      27   274 

40 ESC. MUN. POETISA CECÍLIA MEIRELES     15 21 29 27 23 32 41         188 

41 ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES     21 42 27 50 51 52 60         303 

42 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE     45 53 95 102 94 119 112         620 

43 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH     28 37 67 52 56 59 56         355 

44 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA     15 38 48 45 43 80 85         354 

45 ESC. MUN. PROFª EDNA MARINHO DA SILVA     40 81 113 104 101 118 120         677 

46 ESC. MUN. PROFª IRACEMA CASTRO     37 61 60 62 51 79 28         378 

47 ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY BASTOS     14 30 33 26 20 34 26         183 

48 ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ        18 26 32 34 96 75 66 33     380 

49 ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA CAVALCANTI     20 21 48 44 36 62 58      26   315 

50 CEMEDI TELMA PALMEIRA  12 14 15 8 3              52 

51 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI           28 94 91 59 49  21 21 73 436 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 089/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 

Página 44 de 74 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

52 ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA (MUMBECA I)     12 13 22 17 24 16 21 29 23 19 15     211 

53 ESC. MUN. RADIALISTA EDVALDO MORAIS     40 61 78 70 74 104 110         537 

54 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA            99 94 81 73     347 

55 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA     14 12 17 17 12 20 29         121 

56 ESC. MUN. SÃO  BENTO     12 20 21 17 26 20 10         126 

57 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS            59 82 54 63 2 27 26 38 351 

58 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES     20 33 47 32 26 39 27         224 

59 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO     40 41 54 57 54 75 81         402 

60 CEMEDI MIRIAM VEIGA                    0 

61 ESC. MUN. DOM HELDER CÂMARA                    0 

 TOTAL BASE 15 64 90 204 1077 1532 1930 1991 1917 2483 2502 1464 1604 1274 1142 126 354 295 423 20487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

PROCESSO Nº 089/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 
   

  

 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  

Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 

Página 45 de 74 

CPL - PREGÃO 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

ANEXO III 

 

RELAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Nº UNIDADE TIPO ENDEREÇO BAIRRO CIDADE UF CEP FONE DA ESC. E-MAIL DA ESCOLA 

1 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO 

PEREIRA 
BASE R. DR. JOSÉ MARIANO PARATIBE PAULISTA PE 53.413-530 3433-3959 ESC.NILOPEREIRA@GMAIL.COM 

2 COL. MUN. JOSÉ FIRMINO DA VEIGA BASE AV. FLORIANO PEIXOTO,S/N CENTRO PAULISTA PE 53.401-460  PAULISTAMAGALI@GMAIL.COM 

3 CRECHE ESC. MUN. NOSSA PRATA BASE RUA LUAR DE PRATA, Nº 60 NOSSA PRATA / MARANGUAPE II PAULISTA PE 53.422.714  NOSSAPRATA2016@GMAIL.COM 

4 CRECHE MUN. JESUS DE NAZARÉ BASE 
R. WALFRIDO LINS  DE 

MORAIS, Nº 289 
JANGA PAULISTA PE 53.437-100 81 9 3434-4508 CRECHEJESUSDENAZARE110@YAHOO.COM.BR 

5 
CRECHE MUN. MARIA ANUNCIADA DE 

ARRUDA  - IRMÃ LINDA 
BASE R. FILIPINAS, Nº 1790 PAU AMARELO PAULISTA PE 53.433-210   

6 CRECHE MUN. TIO ROBERTO BASE AV. BRASIL, S/N MARANGUAPE I PAULISTA PE 53.444-490  ESC.TROBERTO@GMAIL.COM 

7 CRECHE NOSSA SENHORA DO O EXT AV. FLORESTA JANGA PAULISTA PE   CRECHETURURU@YAHOO.COM.BR 

8 ESC. MUN. ABELARDO SALES DE SIQUEIRA BASE SITIO JAGUARIBE JAGUARIBE PAULISTA PE 53.420-425  ESC.ABELARDOSALESSIQUEIRA@GMAIL.COM 

9 ESC. MUN. AGAMENON MAGALHÃES BASE 
AV. AGAMENON MAGALHÃES 

S/N 
FRAGOSO PAULISTA PE 53401-900  ESCOLAMUNICIPALAGAMENON@GMAIL.COM 

10 ESC. MUN. AMARO ALEXANDRINO BASE R. AGEU MAGALÃES, Nº 15 PARATIBE PAULISTA PE 53.413-780 81 3437-0895 ESC.AMAROALEXANDRINO@GMAIL.COM 

11 
ESC. MUN. BRIGADEIRO ALDO PINHO 

ALVES 
BASE R. VALDEMAR DE OLIVEIRA ENGENHO MARANGUAPE PAULISTA PE 53423-530 3436-1787 ESC.ALDOPINHO@GMAIL.COM 
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12 
ESC. MUN. COMENDADOR ARTHUR 

LUNDGREN 
BASE AV. LINDOLFO COLLOR S/N PARATIBE PAULISTA PE 53.413-150 3437-3801 ASC.ARTHURLUNDGREN@GMAIL.COM 

13 ESC. MUN. CÔNEGO COSTA CARVALHO BASE R. 33, S/N MARANGUAPE I PAULISTA PE  3437-0319 ESC.CONEGOCOSTA@GMAIL.COM 

14 
ESC. MUN. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 

FILHO 
BASE R. EQUADOR, Nº 827 LOTEAMENTO CONCEIÇÃO PAULISTA PE  81 9 8887-0563 ANAAGUIAR_30@HOTMAIL.COM 

15 
ESC. MUN. CORONEL JOSÉ JOAQUIM DE 

LIMA E SILVA 
BASE R. 84, Nº 21 MARANGUAPE II PAULISTA PE 53.421-391   

16 
ESC. MUN. DR. CARLOS ALBERTO DA SILVA 

ALVES 
BASE R. 89, S/N MARANGUAPE I PAULISTA PE 53.441-350 3437-5379  

17 ESC. MUN. DR. GERALDO PINHO ALVES BASE R. BELO HORIZONTE, Nº417 LOTEAMENTO CONCEIÇÃO PAULISTA PE 53.431-275  GERALDOPINHOALVES.LOTEAMENTO@GMAIL.COM 

18 ESC. MUN. DRª GÊLDA AMORIM BASE AV. LINDOLFO COLLOR S/N PARATIBE PAULISTA PE 53.431-150 81 3437-3802 ESC.GELDAAMORIM@GMAIL.COM 

19 ESC. MUN. EDISON GOMES DO RÊGO BASE 
R. SEVERINO MONTEIRO DE 

JESUS, Nº740 
JANGA PAULISTA PE  81 9 8426.7796 ESC.EDISONGOMES@GMAIL.COM 

20 
ESC. MUN. ESCRITOR ARIANO VILAR 

SUASSUNA 
BASE 

RUA MARIA DOLORES DE 

PINHO SEABRA, Nº 538 
PAU AMARELO PAULISTA PE 53433090  ESC.ARIANOSUASSUNA@GMAIL.COM 

21 
ESC. MUN. ESCRITOR CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 
BASE 

AV. PREF. GERALDO PINHO 

ALVES 
JARDIM MARANGUAPE PAULISTA PE    

22 ESC. MUN. FREDERICO LUNDGREN BASE R. LIMOEIRO Nº 456 ARTHUR LUNDGREN PAULISTA PE 53.417-320 3437-4506 ESC.FREDERICOLUNDGREN@GMAIL.COM 

23 ESC. MUN. GOV. CARLOS WILSON CAMPOS BASE R. PAUDALHO, Nº 10 JANGA PAULISTA PE    

24 
ESC. MUN. GOV. MIGUEL ARRAES DE 

ALENCAR 
BASE R. RUI BARBOSA, Nº 137 JANGA PAULISTA PE 53.439-360 3434-4817  

25 ESC. MUN. HEINZ HERING BASE R. 144 JARDIM PAULISTA ALTO PAULISTA PE 53.407-510   

mailto:ASC.ARTHURLUNDGREN@GMAIL.COM
mailto:ESC.CONEGOCOSTA@GMAIL.COM
mailto:ANAAGUIAR_30@HOTMAIL.COM
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26 
ESC. MUN. IMPERATRIZ MARIA 

LEOPOLDINA 
BASE R. 39, Nº 05 MARANGUAPE II PAULISTA PE 52.421-220 3487-1513 ESCO.LEOPOLDINA@GMAIL.COM 

27 ESC. MUN. IRMÃ ASSUNTA BASE AV. RUI BARBOSA, Nº217 MARIA FARINHA PAULISTA PE 53.427-590  ASSUNTA2018M.F@GMAIL.COM 

28 ESC. MUN. JAIME GONÇALVES BOLD BASE 
R. MARECHAL HERMES DA 

FONSECA, Nº 108 
VILA TORRES GALVÃO PAULISTA PE 53403450 3437-0833 ESCOLAJAIMEBOLD@GMAIL.COM 

29 
ESC. MUN. JOÃO FONSECA DE 

ALBUQUERQUE 
BASE R. PROJETADA, S/N Nª SENHORA DO Ó PAULISTA PE    

30 
ESC. MUN. MANOEL ALVES DE MORAIS 

NAVARRO 
BASE R. GAMELEIRA, Nº 06 ARTHUR LUNDGREN I PAULISTA PE 53.407-460 3437-4507 ESC.MANOELNAVARO@GMAIL.COM 

31 ESC. MUN. MANOEL GONÇALVES DA SILVA BASE RUA 126, S/N MARANGUAPE I PAULISTA PE 53441-570 3438-0076 ESC.MANOELGONCALVES@GMAIL.COM 

32 ESC. MUN. MARCILIO DIAS BASE 
RUA MANOEL CHAVES 

FIGUEIROA 
PAU AMARELO PAULISTA PE   ESC.MARCILIODIAS@GMAIL.COM 

33 
ESC. MUN. MARGARIDA ALACOQUE 

ALENCAR SAMPAIO 
BASE RUA PEDRA DOURADA, S/N 

LOTEAMENTO NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO 
PAULISTA PE 53425-120 81 9 8606-9778 MARGARIDASAMPAIO2018@GMAIL.COM 

34 ESC. MUN. MARIA DAS NEVES BASE R. 47, S/N JARDIM PAULISTA ALTO PAULISTA PE 53.409-610 3437-0914 ESC.MARIADASNEVES@GMAIL.COM 

35 
ESC. MUN. MARIA LUZIA PESSOA DE 

ANDRADE 
BASE R. A- 04, S/N PARATIBE PAULISTA PE   EMALPA2019@GMAIL.COM 

36 ESC. MUN. MARÍLIA RUSSEL PINHO ALVES BASE R. PANELAS, S/N ARTHUR LUNDGREN II PAULISTA PE 53.417-540 3449-7152 ESC.MARILIARUSSEL19@GMAIL.COM 

37 ESC. MUN. MINISTRO ETELVINO LINS BASE R. VITORIA REGIA, Nº 445 JANGA PAULISTA PE  3434-3951 ESC.ETELVINO@GMAIL.COM 

38 ESC. MUN. MINISTRO MARCOS FREIRE BASE R. 09 , S/N MARANGUAPE I PAULISTA PE 53.444-520 3437-5783 ESC.MINISTROMARCOS@GMAIL.COM 

39 ESC. MUN. MUMBECA II BASE   PAULISTA PE    

mailto:ESCO.LEOPOLDINA@GMAIL.COM
mailto:ASSUNTA2018M.F@GMAIL.COM
mailto:ESCOLAJAIMEBOLD@GMAIL.COM
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40 ESC. MUN. PESCADOR JOSÉ REIS BASE R. PETRÓLEO, Nº 610 PAU AMARELO PAULISTA PE 53.431-180 81 9 8692-3061 RMSILVAMELO@YAHOO.COM.BR 

41 ESC. MUN. POETISA CECÍLIA MEIRELES BASE R. CAPIM GUINÉ, Nº30 FRAGOSO PAULISTA PE    

42 
ESC. MUN. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA 

NEVES 
BASE R. 47, Nº246 JARDIM PAULISTA BAIXO PAULISTA PE 53.409-610 3433-5170 MATERALTN2018@OUTLOOK.COM 

43 ESC. MUN. PROF. PAULO FREIRE BASE R. AGUAZINHA, Nº 15 JANGA PAULISTA PE 53.435-430  ELIVANIA.MONTEIRO@OUTLOOK.COM 

44 ESC. MUN. PROF. SALVADOR DIMECH BASE R. POETA JOÃO NEVES JANGA PAULISTA PE 53.437-490   

45 ESC. MUN. PROFª ALGA MARINA BASE R. ALAGOINHA, Nº 75 ARTHUR LUNDGREN PAULISTA PE 53.415-140  ESC.ALGAMARINA@GMAIL.COM 

46 
ESC. MUN. PROFª EDNA MARINHO DA 

SILVA 
BASE 

RUA CANTOR LUIZ GONZAGA, 

N° 20 
JAGUARANA PAULISTA PE 53421-680   

47 ESC. MUN. PROFª IRACEMA CASTRO BASE 
R. POETA MANUEL BANDEIRA, 

Nº12 
MIRUEIRA PAULISTA PE    

48 
ESC. MUN. PROFª JANDIRA WANDERLEY 

BASTOS 
BASE R. SALVADOR, Nº 350 PAU AMARELO PAULISTA PE 53.431-010  ESC.JANDIRAWANDERLEY@GMAIL.COM 

49 
ESC. MUN. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO 

DA PAZ 
BASE R. 99 S/N MARANGUAPE II PAULISTA PE 53.421-480 3437-2256 ESC.MARIACONCEICAODAPAZ@GMAIL.COM 

50 
ESC. MUN. PROFª RUBENITA DE LIMA 

CAVALCANTI 
BASE R. PETROLINA ARTHUR LUNDGREN I PAULISTA PE    

51 ESC. MUN. PROFª TELMA PALMEIRA BASE   PAULISTA PE    

52 ESC. MUN. PROFª TEREZINHA CAMAROTTI BASE AV. JOÃO PAULO II, S/N MIRUEIRA PAULISTA PE 53405-190 3433-5692 ESC.TEREZINHACAMAROTTI@GMAIL.COM 

53 
ESC. MUN. PROFª. NEIDE APARECIDA 

(MUMBECA I) 
BASE R. JOSÉ ANACLETO DA SILVA PARATIBE PAULISTA PE   ESC.RURALMUMBECA1@GMAIL.COM 

mailto:RMSILVAMELO@YAHOO.COM.BR
mailto:MATERALTN2018@OUTLOOK.COM
mailto:ELIVANIA.MONTEIRO@OUTLOOK.COM
mailto:ESC.ALGAMARINA@GMAIL.COM
mailto:ESC.JANDIRAWANDERLEY@GMAIL.COM
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54 
ESC. MUN. PROFº ANÍSIO SPÍNOLA 

TEIXEIRA 
BASE   PAULISTA PE    

55 ESC. MUN. RADIALISTA EDVALDO MORAIS BASE R. 76, Nº 135 MARANGUAPE I PAULISTA PE 53.441-05 
3437-5615 

ORELHÃO 
PROFJACFEITOSA@HOTMAIL.COM 

56 ESC. MUN. ROSA AMÉLIA BASE 
AV. JOÃO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, Nº 867 
JANGA PAULISTA PE 53.435-030 3436-4450 ESC.ROSAAMELIAPAULISTA@GMAIL.COM 

57 ESC. MUN. RURAL MATA DO RONCA BASE SÍTIO RONCA S/N MIRUEIRA PAULISTA PE 53424-000  ESC.MATADORONCA@GMAIL.COM 

58 ESC. MUN. SÃO  BENTO BASE R. SÃO BENTO, Nº 4414 ARTHUR LUNDGREN I PAULISTA PE 53.417-480 3437-0323 SEC.SAOBENTO@GMAIL.COM 

59 ESC. MUN. SUSIE RÉGIS BASE R. SÃO BERNARDO, S/N JAGUARANA PAULISTA PE   ESC.SUSIREGIS@GMAIL.COM 

60 ESC. MUN. ZULIMA PINHO ALVES BASE R. 59, Nº 22 JARDIM PAULISTA BAIXO PAULISTA PE 53.409-490  ESC.ZULIMAPINHO@GMAIL.COM 

61 GRUPO ESCOLAR MUN. FREI GUIDO BASE AV. JOÃO PAULO II, Nº 212 MIRUEIRA PAULISTA PE 53.405-190 3437-0597 ESC.FREIGUIDO@GMAIL.COM 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À: Prefeitura Municipal do Paulista 

 A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para prestação contínua no fornecimento de Vale Alimentação, através de cartão 

eletrônico, contemplando carga e recarga de valor de face, na modalidade online, visando à aquisição de gênero alimentícios in natura e 

refeições prontas em estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, 

tudo conforme as especificações técnicas constantes do Anexo I – termo de referência, conforme valores abaixo: 

 

 

ITEM 
QUANTIDADE DE 

BENEFICIÁRIOS 

VALOR MENSAL POR 

BENEFICIÁRIO (R$) 

VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO 

POR 06 MESES / BENEFICIÁRIO 

(R$) 

VALOR ESTIMADO DE 

CRÉDITO TOTAL (R$) 

1 20.487 60,00 360,00 7.375.320,00 

PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)  

VALOR FINAL DA PROPOSTA (R$)  

 

Valor total anual após a incidência da taxa R$ (por extenso) 

 

Declaramos que esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 

Declaramos que em nosso preço ofertado para a taxa de administração estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita 

execução do objeto, tais como: mão de obra,  materiais,  equipamentos,  sistemas  informatizados,  confecção,  impressão  e 

fornecimentos dos cartões eletrônicos, despesas com a manutenção e/ou inclusão/exclusão de  estabelecimentos  na  rede  credenciada,  

encargos  sociais,  fiscais  e  previdenciários, impostos,  taxas,  combustíveis,  administração,  seguro  e quaisquer  outros  insumos 

necessários  a   assegurar   adequada  execução  dos   serviços   objeto  desta   contratação, conforme especificações constantes do edital e 

seus anexos. 

  

Declaramos que cumpriremos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021 e 

anexos. 

 

 

Cidade, UF, data 

____________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 089/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 089/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021, 

a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO 

COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021. 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO Nº 089/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 

                                              

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portadora da 

Cédula de Identidade n° __________ ___/UF, inscrita no CPF/MF sob o n° ______________, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: 

____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e 

inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ 

doravante denominado CONTRATADO. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CARGAS, PARA ATENDIMENTO 

DOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

PAULISTA, consubstanciado nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, Medida Provisória nº 1.047/2021, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, 

celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam 

e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 

realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PERCENTUAL DE TAXA ADMINISTRATIVA, mediante 

sistema de registro de preços elaborado pela pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria nº 1777/2021 do dia 

08/07/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 
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a) Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2021, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA 

PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) 

CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA e todos os seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA 

MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 

(SEIS) CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA, de acordo com as especificações e nas respectivas 

quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I do 

edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com suas 

necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR VENCERDOR são os seguintes: 

 

 
 

ITEM 
QUANTIDADE DE 

BENEFICIÁRIOS 

VALOR MENSAL POR 

BENEFICIÁRIO (R$) 

VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO 

POR 06 MESES / BENEFICIÁRIO 

(R$) 

VALOR ESTIMADO DE 

CRÉDITO TOTAL (R$) 

1 20.487 60,00 360,00 7.375.320,00 

PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)  

VALOR FINAL DA PROPOSTA (R$)  

 
 

3.2. O valor total da presente ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preço tem prazo de vigência de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

5.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

5.3 A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

7.1. O objeto desta contratação deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Educação do Município do Paulista, 

situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº - Centro – Paulista/PE, CEP nº 53.401-460, nos horários de 8:00 às 12:00 

e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou em outro horário previamente combinado através de contato por 

telefone (81) 3433-9069 ou através do e-mail: secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada à CONTRATADA o valor correspondente à 

quantidade efetivamente solicitada em cada ordem de serviço expedida. O pagamento antecipado à CONTRATADA é 

fundamentado no art. 7º, da Medida Provisória nº 1.047/2021. Ademais é prática de mercado somente proceder a carga e 

recarga de crédito nos cartões mediante pagamento antecipado, sendo indispensável atender essa condição a fim de obter 

o serviço objeto da presente contratação. 

file:///C:/Users/0067/Google%20Drive/CPL%20PREGÃO/1.%20PROCESSOS%20LICITATÓRIOS/CPL%20PREGÃO%20-%202021/EDITAIS/ELETRÔNICO/secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com
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7.2. O pagamento deverá se basear no valor global, deduzidos os descontos apresentados pela CONTRATADA, quando 

houver. 

 

7.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os custos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza, resultantes da execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Além de outras obrigações estipuladas nesta ata, no contrato ou em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, 
constituem obrigações da contratante;: 
 

8.1.1. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento dos termos desta ata; 

8.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta ata; 

8.1.4. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.5. Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, 

para atesto e garantia do pagamento; 

8.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos nesta ata; 

8.1.8. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-

estabelecidas; 

8.1.9. Realizar os pedidos de créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico disponibilizado pela 

CONTRATADA; 

8.1.11. Definir os valores e quantidades de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos estudantes; 

8.1.12. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato; 

8.1.13. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, à CONTRATADA para 

correção das irregularidades apontadas; 

8.1.14. Solicitar a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.1.15. Encaminhar a liberação de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado; 

8.1.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
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9.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital e seus anexos, assumindo os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das 

obrigações serão de responsabilidade da contratada;  

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou 

defeitos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93;  

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;  

9.1.6. Manter com a Contratante relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela 

urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito.  

9.1.7. A CONTRATADA deverá garantir que os valores dos créditos, referente ao Cartão Alimentação, serão utilizados 

exclusivamente para pagamento de gêneros alimentícios em supermercados, mercados, empórios e assemelhados, sendo 

expressamente vedada sua utilização para pagamento de gêneros de outra natureza, a exemplo de materiais de limpeza e 

bebidas alcoólicas, sendo encargo da contratada a fiscalização de cumprimento da presente exigência perante a rede 

credenciada. 

9.1.8. Além de outras obrigações estabelecidas nesta ata, no contrato e nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 

8.666/1993, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do Contratado: 

 

a. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante 

depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim; 

b. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos cartões, a fim 

de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 

c. Organizar e manter relação que contenha rede de estabelecimentos que se adapte às necessidades da 

CONTRATANTE, fornecendo listagem com nome e endereço dos respectivos credenciados; 

d. Fornecer gratuitamente os cartões eletrônicos para cada beneficiário, quantidade estimada neste termo de 

referência, observando os prazos fixados; 

e. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário, 

em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário; 

f. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 

24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, receber comunicações de interesse da 

CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões; 

g. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos, 

através de arquivos eletrônicos; 
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h. Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato de utilização do cartão a qualquer tempo, 

por meio do site ou aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA; 

i. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de 

Atendimento 24 horas; 

j. Emitir segunda via dos cartões sem ônus para em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a 

transferência de saldo remanescente para o novo cartão; 

k. Emitir e entregar as primeiras vias das notas fiscais referentes aos pedidos efetuados pela CONTRATANTE, 

independentemente de a CONTRATADA possuir e adotar Sistema Eletrônico de Faturamento; 

l. Garantir que os documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios sejam diferenciados e 

regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados; 

m. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências sanitárias, 

mediante o uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares; 

n. Devolver a CONTRATANTE os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da solicitação; 

o. Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional, cumprindo todas 

as determinações da CONTRATANTE; 

p. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações que a vier 

a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, devendo orientar os profissionais 

envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas de Política de Segurança da 

Informação do Estado de Pernambuco. 

q. O percentual da taxa de Administração será fixo e irreajustável durante toda a execução do Contrato; 

r. O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta contratação, inclusive os 

referentes a emissão e entrega de cartões, seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, 

emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que 

nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto; 

s. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

t. Manter, durante toda a execução contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo; 

u. Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, cumprindo as disposições legais que 

interfiram em sua execução, bem como comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 

para que sejam adotadas as providências necessárias e prestar os esclarecimentos solicitados;  

v. Atender com presteza à solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;  

w. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos 

fornecimentos contratados;  

x. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativas à entrega do objeto deste processo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas a Secretaria Municipal de Educação do Paulista. 

 

10.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 

 

11.2. Os Órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro dep, devem consultar o 

Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis Fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 

11.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar 

pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes; 

 

11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, 

independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À Secretaria Municipal de Educação, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente 

caracterizada em relatório da fiscalização; 
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f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem 

ao registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, 

nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço 

registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta Ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

  

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.  
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15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87, III, da Lei 8.666/1993, ficará sujeito às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de: 

 

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 

atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo 

dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b.2) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por 

período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não 

substituição do material que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, acarretando a suspensão da inscrição no sistema municipal de 

cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, 

com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da 

Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no 

Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do 

Paulista. 

16.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos pelo município do Paulista ao fornecedor ou cobrado judicialmente. 

 

16.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” ou “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 

16.4. As sanções previstas nos itens “c” ou “d” desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha 

sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 

 

16.5. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do 

Município – SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste TR e das demais cominações 

legais, o licitante que: 

 

a) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI, o cometimento de crime fiscal ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento do processo licitatório. 

 

16.6. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, decorrido o prazo de defesa sem que o 

fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal 

o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. 

 

16.7. Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr  

êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária de Educação                   
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2020 

 

CONTRATO PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE 

CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA 

MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A 

REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CARGAS, PARA 

ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE 

MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

 

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portadora da 

Cédula de Identidade n° __________ ___/UF, inscrita no CPF/MF sob o n° ______________, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, Telefone: (XX) _______, E-mail: 

____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº ____ e 

inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ 

doravante denominado CONTRATADO., têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021, da proposta de 

preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a 

fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
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7.892/2013, Medida Provisória nº 1.047/2021, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o 

presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, 

de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a 

modalidade de Pregão eletrônico do tipo MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, mediante Sistema de 

Registro de Preços elaborado pela pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria nº 1777/2021 do dia 08/07/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 

VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA 

PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) 

CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA, com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato os SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR 

MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

LIMITANDO-SE O TETO DE GASTOS A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CARGAS, PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES 

REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PAULISTA, de 

acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 
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ITEM 
QUANTIDADE DE 

BENEFICIÁRIOS 

VALOR MENSAL POR 

BENEFICIÁRIO (R$) 

VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO 

POR 06 MESES / BENEFICIÁRIO 

(R$) 

VALOR ESTIMADO DE 

CRÉDITO TOTAL (R$) 

1 20.487 60,00 360,00 7.375.320,00 

PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)  

VALOR FINAL DA PROPOSTA (R$)  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

6.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

6.3 A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

7.1. O objeto desta contratação deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Educação do Município do Paulista, 

situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/Nº - Centro – Paulista/PE, CEP nº 53.401-460, nos horários de 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou em outro horário previamente combinado através de 

contato por telefone (81) 3433-9069 ou através do e-mail: secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Além de outras obrigações estipuladas neste contrato e em lei, particularmente na Lei nº 8.666/1993, constituem 

obrigações da contratante;: 

 

8.1.1. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento dos termos deste contrato; 

8.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

8.1.4. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.5. Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, 

para atesto e garantia do pagamento; 

8.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos neste contrato; 

8.1.8. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-

estabelecidas; 

8.1.9. Realizar os pedidos de créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico disponibilizado pela 

CONTRATADA; 

8.1.11. Definir os valores e quantidades de “créditos” a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos estudantes; 

8.1.12. Realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no Contrato; 

8.1.13. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, à CONTRATADA para 

correção das irregularidades apontadas; 

8.1.14. Solicitar a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.1.15. Encaminhar a liberação de pagamento quando o fornecimento houver sido aprovado; 

8.1.16. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado neste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

9.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato, assumindo os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda; 

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das 

obrigações serão de responsabilidade da contratada;  

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou 

defeitos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93;  

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;  

9.1.6. Manter com a Contratante relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela 

urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito.  

9.1.7. A CONTRATADA deverá garantir que os valores dos créditos, referente ao Cartão Alimentação, serão utilizados 

exclusivamente para pagamento de gêneros alimentícios em supermercados, mercados, empórios e assemelhados, sendo 

expressamente vedada sua utilização para pagamento de gêneros de outra natureza, a exemplo de materiais de limpeza e 
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bebidas alcoólicas, sendo encargo da contratada a fiscalização de cumprimento da presente exigência perante a rede 

credenciada. 

9.1.8. Além de outras obrigações estabelecidas neste contrato e nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 8.666/1993, ou 

que entrarem em vigor, constituem obrigações do Contratado: 

 

a. Efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação, mediante 

depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim; 

b. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos cartões, a fim 

de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 

c. Organizar e manter relação que contenha rede de estabelecimentos que se adapte às necessidades da 

CONTRATANTE, fornecendo listagem com nome e endereço dos respectivos credenciados; 

d. Fornecer gratuitamente os cartões eletrônicos para cada beneficiário, quantidade estimada neste termo de 

referência, observando os prazos fixados; 

e. Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada beneficiário, 

em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário; 

f. Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 

24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, receber comunicações de interesse da 

CONTRATANTE e de seus beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões; 

g. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões eletrônicos, 

através de arquivos eletrônicos; 

h. Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato de utilização do cartão a qualquer tempo, 

por meio do site ou aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA; 

i. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de 

Atendimento 24 horas; 

j. Emitir segunda via dos cartões sem ônus para em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a 

transferência de saldo remanescente para o novo cartão; 

k. Emitir e entregar as primeiras vias das notas fiscais referentes aos pedidos efetuados pela CONTRATANTE, 

independentemente de a CONTRATADA possuir e adotar Sistema Eletrônico de Faturamento; 

l. Garantir que os documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios sejam diferenciados e 

regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados; 

m. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências sanitárias, 

mediante o uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares; 

n. Devolver a CONTRATANTE os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da solicitação; 

o. Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional, cumprindo todas 

as determinações da CONTRATANTE; 

p. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações que a vier 

a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do objeto, devendo orientar os profissionais 
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envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas de Política de Segurança da 

Informação do Estado de Pernambuco. 

q. O percentual da taxa de Administração será fixo e irreajustável durante toda a execução do Contrato; 

r. O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta contratação, inclusive os 

referentes a emissão e entrega de cartões, seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, 

emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que 

nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto; 

s. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

t. Manter, durante toda a execução contratado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo; 

u. Responsabilizar-se integralmente pelos fornecimentos contratados, cumprindo as disposições legais que 

interfiram em sua execução, bem como comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 

para que sejam adotadas as providências necessárias e prestar os esclarecimentos solicitados;  

v. Atender com presteza à solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;  

w. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos 

fornecimentos contratados;  

x. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativas à entrega do objeto deste processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1.  Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada à CONTRATADA o valor 

correspondente à quantidade efetivamente solicitada em cada ordem de serviço expedida. O pagamento antecipado à 

CONTRATADA é fundamentado no art. 7º, da Medida Provisória nº 1.047/2021. Ademais é prática de mercado somente 

proceder a carga e recarga de crédito nos cartões mediante pagamento antecipado, sendo indispensável atender essa 

condição a fim de obter o serviço objeto da presente contratação. 

 

10.2. O pagamento deverá se basear no valor global, deduzidos os descontos apresentados pela CONTRATADA, quando 

houver. 

 

10.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os custos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza, resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 
15.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87, III, da Lei 8.666/1993, ficará sujeito às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 
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b) Multa de: 

 

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de 

atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo 

dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

b.2) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por 

período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não 

substituição do material que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, acarretando a suspensão da inscrição no sistema municipal de 

cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, 

com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da 

Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no 

Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do 

Paulista. 

 

15.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos pelo município do Paulista ao fornecedor ou cobrado judicialmente. 

 

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” ou “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

pena de multa. 

 

15.4. As sanções previstas nos itens “c” ou “d” desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha 

sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da 

licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração. 

15.5. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do 

Município – SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste TR e das demais cominações 

legais, o licitante que: 
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a) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI, o cometimento de crime fiscal ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento do processo licitatório. 

 

15.6. Com referência à sanção de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, decorrido o prazo de defesa sem que o 

fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal 

o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. 

 

15.7. Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea “b” do subitem 12.1, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr 

êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária de Educação                   


