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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2020 

 

O Consórcio Intergestores Paraná Saúde (CIPS), de acordo com seu Estatuto 

Social e Resolução nº 16/2019 que nomeia como pregoeiro Julio Cezar Woehl, 

por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, 

torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 

abaixo indicado, em obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 17/07/2002, 

nos Decretos Federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/19; no Acordo de Cooperação 

Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações firmado entre o 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde e o Banco do Brasil S/A e, 

subsidiariamente, às Leis Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, no 9.784/99 e 

suas alterações e demais legislações complementares e Lei Estadual nº 

15.608/07, fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 

tipo menor preço por lote, na forma e datas abaixo: 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 08h do dia 07/05/2020 

 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 09h do dia 07/05/2020 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

intermediação, gerenciamento, implementação e administração de cartão 

eletrônico/magnético com senha pessoal, equipado com chip eletrônico de 
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segurança, na qualidade alimentação e refeição, para aquisição de gêneros 

alimentícios in natura e refeições prontas através de rede e estabelecimentos 

credenciados nos termos deste edital e seus anexos. 

 

2 – 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. 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde, denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, constante da 

página eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

01.01.10.301.1001.3.3.90.39.00.00.00.00– Elemento de Despesa Serviços de 

Terceiro Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1001 – Recursos Livres Exercício 

Corrente. 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 

ser enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à 

data de abertura da sessão pública. 

 

4.1.1. O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 
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5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e 

horário do início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br. 

 

5.2. As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e 

excluídas até a data e hora definidas em edital e replicadas no sistema para a 

abertura das propostas. 

 

5.3. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão 

ou alteração de propostas. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

6.1. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão 

pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
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b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento 

de licitar imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do 

Paraná, ou ainda pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do 

artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do 

artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por 

qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no 

artigo 88 da Lei no. 8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, 

Municipal (ou Distrito Federal). 

 

7.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar 

seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. 

(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).  

 

8 - DA HABILITAÇÃO  

 

8.1. Os documentos de habilitação estão relacionados no item 10 do Anexo I – 

Termo de Referência. 

 

9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

9.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

 

a - conduzir a sessão pública; 
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b - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 

 

f - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

g - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

 

h - indicar o vencedor do certame; 

 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação; 

 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de 

irregularidade visando à aplicação de penalidades. 
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9.2. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo 

licitatório.  

 

10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

10.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do 

pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 

(intransferíveis), obtidas junto às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no 

país. 

 

10.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 

10.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

 

11.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, observada data e horário 

limite estabelecidos.  

 

11.2. Caberá 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. 
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11.3. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

 

12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E 

DO JULGAMENTO 

 

12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 08h do dia 

07/05/2020– terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema 

não aceitará a inclusão ou alteração de propostas. 

 

12.1.1. Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido do lote, conforme Termo de Referência. 

 

12.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de 

disputa e ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará 

os autores dos lances aos demais participantes. 

 

12.3. Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

 

12.4. Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação 

dada pelo Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 

 

12.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes das empresas deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará 

a disputa de cada lote individualmente, no qual as empresas deverão ofertar 

seus lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo 

real, de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
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12.5.1. O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do 

Brasil. 

 

12.5.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a 3 (três) segundos tanto para lances intermediários, quanto para 

cobrir a melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados 

em desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízos dos atos realizados.  

 

12.6.1. No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

 

12.7. Após a etapa de envio de lances, se for constatado que microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à 

proposta mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. O pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa 

de pequeno porte para que, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será arrematado em seu favor o objeto licitado. 
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12.7.1. Após encerrada a sessão de lances, as empresas participantes que se 

enquadrarem nos critérios do item 12.7 serão convocadas através de mensagem 

via sistema, com prazo de 24 horas para manifestação, estando sujeitas à 

preclusão. 

 

12.8. O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação 

das sanções previstas no item 11 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

12.9. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro 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.  

 

12.10. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.11. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1. Até 3 (três) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.1.1. O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias 

úteis constados do recebimento da impugnação. 
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13.2. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema 

eletrônico, imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora 

da disputa pelo pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a 

partir da declaração do vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção 

de recurso, que deverá ser inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, 

acompanhada de motivação. Após o decurso desse prazo, na ausência de 

manifestações, o sistema bloqueará automaticamente o referido campo. As 

razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar, se desejarem, 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 

 

13.2.1. As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas 

através de correio eletrônico, utilizando o endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. 

 

13.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de 

manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

13.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que 

não podem ser aproveitados. 

 

13.5. O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá 

manifestar a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 

13.2 deste edital. 
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13.6. O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através 

de correio eletrônico, utilizando o endereço 

pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br. O pregoeiro agendará uma data e 

horário para tal diligência, de modo a não prejudicar o andamento da licitação e 

a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA  

 

14.1. A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial via sistema, 

concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação.  

 

14.1.1. A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, 

constando Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio 

eletrônico. 

 

14.1.1.1. O endereço de correio eletrônico mencionado acima será utilizado 

para as convocações para assinatura de Contrato e demais comunicações 

referentes ao processo. 

 

14.1.2. A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de 

pagamento. A conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da 

empresa participante, considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou 

filial. 

 

14.1.3. A proposta deverá conter valor unitário e total de cada item em moeda 

corrente, já incluídas quaisquer outras despesas como: impostos, fretes, 

seguros, taxas de serviço, montagem, manutenção etc. 
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14.1.4. Para composição do preço unitário e total do lote, os participantes 

deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

 

14.1.5. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) 

dias.  

 

14.2. Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá 

enviar, via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no prazo de até 

24 horas.  

 

14.2.1. A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 

14.1 e subitens.  

 

14.2.2. Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.5. 

 

15.   DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Consórcio 

convocará imediatamente o vencedor para assinar o Contrato.  

 

15.1.1. O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da convocação, para assinatura do Contrato na forma da minuta 

apresentada no Anexo VI. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Consórcio. 

 

15.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, de 

acordo com a legislação vigente. 



 

13 

 

 

15.3. Não sendo assinado o contrato nos prazos estabelecidos acima, ficará a 

licitante sujeita às penalidades previstas no Termo de Referência. Neste caso, o 

Consórcio poderá convocar os remanescentes, na ordem de classificação do 

pregão, para aceitar o objeto nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço.  

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 

podendo o Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 

da licitação. O Consórcio poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

16.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

16.3. Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, 

será solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 

 

16.4. É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a 
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esclarecer ou a complementar a instrução do processo, para verificação do 

atendimento à especificação do Edital. 

 

16.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via sistema ou correio 

eletrônico, conforme o caso, sob pena de desclassificação do lote/inabilitação. 

 

16.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor 

preço, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

 

16.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 

 

16.8. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

 

16.9. 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 no Diário Oficial do 

Estado. 

 

16.10. Maiores esclarecimentos a respeito do presente edital poderão ser 

obtidos através do e-mail pregoeiro@consorcioparanasaude.com.br . 

16.11. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da 

presente licitação e nos Contratos ou vínculos derivados, também se dará na 

forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, bem como no Decreto Federal nº 

8.420/2015 e Decreto Estadual nº 10.271/2014. 
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16.12. O preço máximo estimado para o presente processo licitatório é de 

R$138.948,48 (Cento e trinta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais 

e quarenta e oito centavos). 

 

 17. Compõem o presente Edital, sendo parte integrante: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II– DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

ANEXO IV – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ANEXO V– MODELO DE PROPOSTACOMERCIAL 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

Curitiba, 23 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Julio Cezar Woehl 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
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PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

intermediação, gerenciamento, implementação e administração de cartão 

eletrônico/magnético com senha pessoal, equipado com chip eletrônico de 

segurança, na qualidade alimentação e refeição, para aquisição de gêneros 

alimentícios in natura e refeições prontas através de rede e estabelecimentos 

credenciados nos termos deste edital e seus anexos de modo que possam ser 

utilizados em uma rede ampla de estabelecimentos no Estado do Paraná, 

principalmente, em Curitiba, onde se encontra a sede do Consórcio. 

 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1.2.1. Serviços de intermediação, gerenciamento, implementação e 

administração de Cartões Magnéticos com chip de segurança para aquisição de 

gêneros alimentícios in natura e refeições prontas através de rede e 

estabelecimentos credenciados considerando-se os itens e a tabela 

especificados abaixo: 

• Com senha pessoal e intransferível para validação das transações 

eletrônicas, de forma garantir privacidade e segurança aos beneficiários; 

• Com chip de segurança, visando evitar fraudes e falsificações; 

• Ser de utilização nacional, podendo ser utilizado tanto nas capitais 

quanto em outras cidades do país, considerando que os funcionários do 
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Consórcio participam de eventos em todo o Paraná e em diversas 

regiões do Brasil. 

 

 

 

LOTE 01 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES 

INDIVIDUALIZADOS DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT 

 

QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 

Item 01 

Serviço de fornecimento de cartões 

individualizados contendo créditos, 

possibilitando aos portadores o direito de troca 

por refeições prontas de acordo com a legislação 

vigente do PAT e vedada a utilização dos 

cartões/créditos para outra finalidade que não 

seja a aquisição de refeições.  

 

 

10 cartões Refeição 

 

 

 

Item 02 

Serviço de fornecimento de cartões 

individualizados contendo créditos, 

possibilitando aos portadores o direito de troca 

por gêneros alimentícios, especialmente aqueles 

que componham a cesta básica, em 

estabelecimentos credenciados, de acordo com a 

legislação vigente do PAT e vedada a utilização 

dos cartões/ créditos para outra finalidade que 

não seja a aquisição de gêneros alimentícios. 

 

 

 

13 cartões Alimentação 

 

 

Item 03 

Taxas cobradas pela LICITANTE para emissão, 

envio e manutenção dos cartões ativos. Taxas 

consideradas para cobrirem todos os custos e 

despesas, diretas ou indiretas, como 

administração, processamento, transporte, 

entrega, recargas, seguros, tributos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, 

contribuições parafiscais e demais necessárias 

para plena execução dos serviços. 

 

12 (doze) meses de 

administração contemplando 

todas as taxas desse item 

para todos os cartões dos 

itens 01 e 02. 
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OBS: Para melhor entendimento dos itens descritos no quadro acima, devem ser 

consideradas algumas definições, tais como: 

 

a) CARTÃO REFEIÇÃO – nomenclatura utilizada por este edital para definir a 

utilização do cartão para os serviços do item 01; 

b) CARTÃO ALIMENTAÇÃO – nomenclatura utilizada por este edital para definir 

a utilização do cartão para os serviços do item 02; 

c) PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador instituído pela Lei nº 6.321, 

de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro 

de 1991; 

d) Taxa de emissão do cartão – valor a ser cobrado pelo PRESTADOR DE 

SERVIÇO decorrente da confecção e envio do cartão no primeiro pedido e 

será considerada por beneficiado; 

e) Taxa de reemissão do cartão – valor a ser cobrado pelo PRESTADOR DE 

SERVIÇO decorrente da confecção do cartão devido a casos de perda ou 

defeitos que decorram de culpa da empresa ou do usuário ou pela má 

utilização dos mesmos; 

f) Taxa de manutenção de cartão ativo– valor a ser cobrado pela CONTRATANTE 

decorrente da manutenção por cartão ativo; 

g) Fator de Administração – A somatória das taxas a serem cobradas pelo 

PRESTADOR DE SERVIÇO conforme tabela do item 2.2 deste termo de 

referência. 

 

1.2.2. A licitante adjudicada deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis após assinatura do contrato, a comprovação da rede de estabelecimentos 

credenciados nas imediações da Cidade de Curitiba, de modo que os cartões 

possam ser utilizados em uma rede ampla de estabelecimentos conforme as 

condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. 
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1.2.2.1. Deverão constar nessa relação, da licitante vencedora, 

estabelecimentos credenciados para uso do cartão eletrônico refeição/ 

alimentação nas imediações da sede do CIPS, no mínimo nas seguintes 

quantidades e condições: 

a) 50% da média de estabelecimentos credenciados entre as empresas 

pesquisadas de mesmo porte da atual em um raio de 01 (um) quilômetro do 

endereço do CIPS - Rua Emiliano Perneta, 822. CEP: 80420-080. Curitiba-PR, o 

que corresponde a 419 estabelecimentos para vale-refeição e 138 

estabelecimentos para vale-alimentação; 

 

1.2.3. O número mínimo de estabelecimentos credenciados ora estipulados 

está considerando o estudo das redes de estabelecimentos credenciados por 

empresas do mercado, do mesmo porte da atual empresa que atende o 

Consórcio e preserva o universo de competição, atendendo a expectativa da 

demanda interna em termos de quantidade e qualidade na prestação do 

serviço contratado. 

 

1.2.4. O beneficiário poderá optar por receber as duas ou apenas uma das 

modalidades (Alimentação ou Refeição);  

 

1.2.5. Os cartões eletrônicos de Vale-alimentação e Refeição deverão ser 

entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato, 

personalizados com o nome do funcionário e a razão social do Consórcio 

Intergestores Paraná Saúde.  

 

2 – DOS PREÇOS - (quantitativo médio estimado, em número de funcionários e 

estágiários, valor mês e ano, em função da opção do empregado por cartão 

refeição ou alimentação). 
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2.1. O perfil dos benefícios (quantitativo médio estimado, em número de 

empregados, valor mês e ano, em função da opção do beneficiário por cartão 

refeição e/ou alimentação), descrito na tabela abaixo, servirá tão somente de 

subsídio às licitantes na formulação das propostas e na análise e aferição da 

proposta mais vantajosa e não se constitui em qualquer compromisso futuro 

para o Consórcio Intergestores Paraná Saúde; 

 

CARTÃO QUANTIDADE DIAS ÚTEIS VALOR MENSAL 

REFEIÇÃO 10 22 R$ 4.834,48 

ALIMENTAÇÃO 13 22 R$ 6.744,56 

  

TOTAL MÊS R$ 11.579,04 

  

TOTAL ANO R$ 138.948,48 

 

2.2. O cálculo das taxas cobradas pelo licitante para emissão, envio e 

manutenção dos cartões ativos, deverá considerar o período de 12 (doze) meses 

e o quantitativo demonstrado no item 2.1 deste termo de referência. Estas taxas 

são consideradas como o valor adequado para cobrir todos os custos e 

despesas, diretos e indiretos, tais como administração, emissão, processamento, 

transporte, entrega, recargas, seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, contribuições fiscais e demais necessários à plena execução dos 

serviços e deverão estar dispostas da seguinte maneira: 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VALOR MESES QUANTIDADE VALOR TOTAL 

(R$) (multiplicador) DE CARTÕES (R$) 

1. Taxa de emissão de 
Cartões 

 R$                                 
-    1 23  R$                -   

2. Taxa de administração do  R$                                 
-    12 10  R$                -   Cartão Refeição 

3. Taxa de administração do  R$                                 
-    12 13  R$                -   Cartão Alimentação 

4. Outras Taxas         

Fator de Administração 0,00 

2.2.1. Serão admitidas ofertas igual ou inferior à zero, não implicando em 

violação AP disposto no art. 44, da Lei n.º 8.666/93, conforme decisão do 
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Tribunal de Contas da União, TC-300.136/95-1, publicado no DOU de 

26/8/1996, p. 16421 e conforme admitido pelo TCU, p.ex., Acórdão 552/2008 – 

Plenário. 

 

2.2.2.  A taxa de reemissão do cartão não fará parte da composição do preço, 

não podendo ultrapassar o valor de R$ 9,00. 

 

2.2.3. O Consórcio poderá suprimir ou aumentar o número de cartões sem que 

acarrete no aumento dos preços das taxas contratadas por cartão. 

 

2.2.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas e indiretas omitidos na 

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados inclusos na TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a este ou a 

qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus adicionais. 

 

2.3. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - deverá estar preenchida de acordo 

com as tabelas do item 2.1 (Total de Benefícios por Ano) e 2.2 (Fator de 

Administração), ambos deste Edital, considerando os itens descritos abaixo: 

DESCRIÇÃO VALOR EM REAIS 

Total de Benefícios Refeição por ano 58.013,76 

Total de Benefícios Alimentação por 

ano 

80.934,72 

Fator de Administração admissível 0,00 ou menor 

PREÇO MÁXIMO (para 12 meses) R$138.948,48  

 

2.3.1.  As planilhas de formação de preço estão resumidas no item 16.1 do 

Termo de Referência e o Modelo de Proposta Comercial no Anexo V deste 

edital. 
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2.4. Pela prestação de serviço fixada neste anexo O CONSÓRCIO pagará ao 

CONTRATADO, o valor decorrente dos créditos solicitados e eventuais taxas de 

reemissão nos termos da proposta apresentada. 

 

2.5. O percentual da taxa de administração ou desconto ofertados serão fixos, 

não comportando qualquer correção no curso de vigência do contrato. 

 

3 - DOS PRAZOS 

 

3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

3.2. Os prazos de entrega dos cartões, a disponibilidade dos créditos solicitados 

e o pagamento deverão constar na proposta constante no lote.  

 

3.3. Todos os pagamentos serão postecipados. Será considerado o dia útil 

subsequente ao pedido para início da contagem de prazo. 

 

3.4. O Consórcio solicitará os cartões através de sistema eletrônico 

disponibilizado pela CONTRATADA via Internet, que processará e fará a entrega 

dos cartões no prazo de até 10 (dez) dias úteis; 

 

3.5. O Consórcio solicitará a disponibilização dos créditos através de sistema 

eletrônico disponibilizado pela CONTRATADA, que processará e disponibilizará 

os créditos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data de solicitação; 

 

3.6. A validade do Cartão deverá estar impressa nos cartões. 

 

3.7. A validade dos créditos será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, 

reiniciando o prazo após recarga ou confirmação de utilização pelo usuário. 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

4.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações, da Lei nº 6.321/76, da Portaria SIT/MTE n.º 03/2002 e o respectivo 

registro no PAT, a CONTRATADA deverá: 

 

4.1.1. Realizar os serviços contratados, fornecendo os cartões e/ou créditos nos 

prazos ajustados por este na proposta/edital/contrato com qualidade, 

segurança e eficiência.  

 

4.1.2. Disponibilizar sistema eletrônico na internet para realização dos pedidos 

de cartões ou créditos, demonstrativo da execução dos serviços por 

beneficiado.  

 

4.1.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços e assessorar a CONTRATANTE e 

os beneficiários na realização dos pedidos, consultas, dúvidas, correção de 

problemas e falhas e no cancelamento de cartões. 

 

4.1.4. Garantir até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato o mínimo 

de estabelecimentos credenciados solicitados neste edital, mantendo, nos 

referidos estabelecimentos, em locais de fácil visualização, a indicação de 

adesão por meio de placas, selos identificadores, adesivos ou qualquer outro 

meio de identificação; 

 

4.1.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às 

recomendações aceitas pela boa técnica; 

 

4.1.6. Cancelar o cartão a partir da solicitação do CONTRATANTE ou do 

beneficiado; 
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4.1.7. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz; 

 

4.1.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os 

sempre em perfeita ordem; 

 

4.1.9. Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos serviços, 

por beneficiado, conforme determinado pela CONTRATANTE; 

 

4.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus 

empregados; 

 

4.1.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

4.1.12. Será vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 

caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia 

e expressa anuência do Consórcio Intergestores Paraná Saúde;  

 

4.1.13. Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos 

serviços, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 

 

4.1.14. Substituir, obrigatoriamente, os cartões que apresentarem qualquer tipo 

de defeito, sem qualquer ônus ou custo adicional ao Consórcio Intergestores 

Paraná Saúde ou a seu beneficiário; 
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4.1.15. Disponibilizar central de atendimento (24h) com serviços de 

comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, bloqueio e desbloqueio e 

solicitação de 2ª (segunda) via de cartão magnético e/ou eletrônico e senha; 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a 

Contratante deverá: 

 

5.1.1. Requisitar os cartões eletrônicos, créditos e demais serviços ajustados na 

proposta/contrato; 

 

5.1.2. Seguir as orientações de procedimentos para pedido e desbloqueio de 

cartões e créditos; 

 

5.1.3. Orientar os seus empregados quanto à finalidade, prazos e 

procedimentos relacionados ao uso do cartão e dos créditos; 

 

5.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 

designados; 

 

5.1.5. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom 

desempenho destes; 

 

5.1.6. Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado pelas demais prestadoras de forma a garantir que 

aqueles continuem os mais vantajosos para a Administração; 

 

5.1.7. Documentar as ocorrências havidas e controlar os cartões ativos; 
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5.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os 

casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser 

interrompidas;  

 

5.1.9. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do serviço, em 

especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

 

5.1.10. Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços; 

 

5.1.11. Indicar as áreas onde os serviços serão executados; 

 

5.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que 

venham a ser solicitado pela CONTRATADA. 

 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o especificado 

no Edital, Contrato, Termo de Referência e proposta da contratada; 

 

6.2. O serviço executado em desconformidade com o especificado acarretará a 

correção, caso não seja possível será rejeitado, com a aplicação das sanções 

administrativas e/ou legais cabíveis. 

 

7 - DO CUSTO ESTIMADO 

 

7.1. O custo estimado para a prestação dos serviços no período de 12 (doze) 

meses, tomando como base os gastos dos últimos 02 (dois) meses e 

levantamento de preços é de aproximadamente R$138.948,48 (Cento e trinta 

e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) 
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distribuídos conforme levantamento de preço no item 16.1 do Termo de 

Referência deste edital. 

 

8 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da contratante, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

9 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

9.1. Terá início na data de sua assinatura, vigorando por um período de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja condições e preços mais 

vantajosos para a contratante, de acordo com o inciso II, do artigo 57, da Lei nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. O Consórcio não está vinculado ao Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais – Siasg, de forma que não será acolhido o Certificado de 

Registro Cadastral emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – Sicaf. 

 

10.2. Ao cadastrar a proposta no sistema, os licitantes deverão encaminhar 

concomitantemente, exclusivamente por meio do sistema, os documentos 

abaixo descriminados: 

 

10.2.1. Contratos sociais e/ou estatutos e respectivas alterações. 
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10.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 

 

10.2.3. Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

10.2.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União. 

 

10.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

10.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

 

10.2.7. Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual, expedida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

10.2.8. Certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal, expedida 

pela Prefeitura Municipal. 

 

10.2.9. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social (ano completo), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

 

10.2.9.1. Será exigida a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser 

feita relativamente à data da apresentação da proposta, conforme determina o 

art. 31, § 2º e 3º da Lei 8.666/93. 
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10.2.9.2. O Índice de Endividamento (EN) não poderá ser superior a 0,80¹, 

obtido através da seguinte fórmula: 

 

EN =  PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 

______________________________________________________________________ 

1. A solicitação de indicadores contábeis para análise da capacidade econômica das empresas 

participantes desde processo licitatório se faz pela necessidade de aferir a dependência 

econômica da empresa perante o capital de terceiros. Visto que na medida em que essa relação 

se aproxima, ou seja, o montante de capital próprio e de terceiro passa a ser equivalente (índice 

de endividamento igual a 1), a saúde da empresa está comprometida. No caso de fornecimento 

de vale refeição, a insolvência da empresa levaria ao colapso absoluto do serviço contratado: a 

empresa não poderia pagar os estabelecimentos cadastrados, o que deixariam de aceitar 

benefício, prejudicando os trabalhadores beneficiados. Portando de acordo com decisões 

proferidas pelas cortes de contas, em objetos de gerenciamento de vale-alimentação/vale-

refeição, determinou-se um incide de 0,8 devido à realidade das empresas desse seguimento. 

Para orientação citamos duas decisões como exemplo TC 002525/989-01 e 003210.989.14-01, o 

qual é válido aplicar no presente.   

 

10.2.10. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa. 

 

10.2.11. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa ou impedida do direito de licitar perante o Consórcio, 

órgãos da administração direta do Estado do Paraná e municípios consorciados; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal 

(Lei 9.854 de 27/10/99). 
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10.2.12. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme 

modelo contido no Anexo II do Edital. Não serão aceitos outros modelos de 

declaração de elaboração independente de proposta. 

 

10.2.13. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, amparadas 

pela Lei Complementar nº 123/06, apresentar Certidão da Junta Comercial do 

Estado e declaração conforme modelo contido no Anexo III do Edital, assinada 

pelo contador e pelo representante legal da empresa, anexando certidão de 

regularidade do profissional contador. 

 

10.2.14. Caso o responsável legal que assine os documentos de habilitação e 

proposta não conste como administrador no Contrato Social/Estatuto, deverá 

ser apresentada procuração dando poderes para tal. 

 

10.2.15. A proponente deverá apresentar pelo menos 01 (UM) Atestado de 

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove já lhe ter prestado serviços (nos últimos 12 meses) nos mesmos 

moldes do objeto desta licitação. O atestado deverá possuir elementos 

necessários que possibilitem identificar seu emissor, bem como possuir dados 

para contato, tais como endereço, telefone e e-mail, conforme modelo do 

Anexo IV. 

 

10.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério do pregoeiro, para a regularização da documentação, sob 

pena de decadência do direito de contratação, conforme disposto no artigo 43º, 

§ 1º e 2º da LC 123/06. 
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10.4. O fornecedor deverá manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10.5. Ao pregoeiro e à equipe de apoio é facultado solicitar esclarecimentos aos 

proponentes com relação aos documentos apresentados, podendo ser 

necessário o envio de documentos complementares comprobatórios. Durante a 

fase de julgamento, poderão ser sanados erros e falhas que não alterem a 

substância das propostas e documentos de habilitação, podendo ser necessário 

o reenvio de documento corrigido. 

 

10.5.1. Os documentos mencionados no item 10.5 deverão ser encaminhados, 

via sistema, no prazo de 24 horas, contadas da solicitação via sistema. 

 

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas 

nos arts. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os arts. 128 e 129, da Lei Estadual nº 

15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração, 

em caso de rescisão administrativa. 

 

11.2. A inadimplência total ou parcial do Contrato, além da aplicação das 

multas previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das 

penalidades previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e nos artigos 147 e 

seguintes, da Lei Estadual 15.608/07. 

 

11.3. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, de ofício, das sanções previstas nos incisos I e II abaixo, bem 

como, a sanção prevista no inciso III, oportunizando-se nesta hipótese o 

contraditório e ampla de defesa: 

I - advertência;  
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II - multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com este consórcio por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o 

inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual 

nº 15.608/2007, nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007; 

 

11.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, 

sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93, à multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor total da parcela inadimplida, por dia útil excedente ao 

prazo de disponibilização, limitada a 10% (dez por cento) do valor da parcela 

inadimplida. 

 

11.5. Além da multa moratória prevista no parágrafo anterior, poderá ser 

aplicada, pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa compensatória 

correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor global deste Contrato, 

fixada, a critério do CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, em função 

da gravidade apurada.  

 

11.6. Pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, 

será aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do 

Contrato. 

 

11.7. O valor das multas previstas nos itens 11.4 a 11.6 poderá ser descontado 

do valor das prestações mensais ou, não havendo prestação a pagar, do valor 

da garantia, caso exigida. 

  

11.8. As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular 

processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

sendo que as multas serão descontadas da(s) fatura(s) emitida(s) pela 
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CONTRATADA ou, se insuficientes, mediante execução direta, caso seja 

impossível a compensação com faturas vincendas.  

 

11.9. O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser 

recolhido à conta do CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. 

 

11.10. A contratada se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do 

Código Civil, a indenizar integralmente o CIPS, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal previstas nos itens precedentes (itens 11.5 e 11.6 retro) sejam 

insuficientes à recomposição integral do prejuízo. 

 

12– DO PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será efetuado pelo CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ 

SAÚDE, em parcelas mensais, por meio de ordem bancária no banco a ser 

indicado pela licitante vencedora contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  

 

12.1.1. A licitante vencedora contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura 

ao CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE até o quinto dia útil do mês 

subsequente àquele referente à prestação dos serviços. 

 

12.1.2. O Consórcio Intergestores Paraná Saúde disporá do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para proceder ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada, contados 

da data da realização dos serviços. 

 

12.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à 

licitante vencedora contratada para as correções necessárias, não respondendo 

ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
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12.3. Encontrando-se a licitante vencedora contratada inadimplente na data da 

consulta, poderá ser concedido, a critério do Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde, prazo de trinta dias para que regularize a sua situação, sob pena de, não 

o fazendo, ter rescindida a contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

 

12.4. A licitante vencedora contratada deverá apresentar, em sua Nota 

Fiscal/Fatura, exclusivamente, o faturamento correspondente ao objeto desta 

licitação. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora contratada, e 

o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da situação 

ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde. 

 

12.5. Caso a licitante vencedora contratada seja optante pelo Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 

devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

 

12.6. O Consórcio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o 

direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, 

independentemente de qualquer notificação Judicial ou Extrajudicial. 

 

12.7. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de 

cada parcela os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 
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- Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, ou outra equivalente, 

conforme legislação própria específica; 

 

- Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme Decreto-

Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

12.8. No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela 

CONTRATANTE, ao valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada 

pelos índices oficiais. 

 

13– CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

13.1. O aceito objeto está condicionado ao atendimento às exigências do edital 

de licitação. 

 

13.2. A licitante adjudicada deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis após assinatura do contrato, a comprovação da rede de estabelecimentos 

credenciados nas imediações da Cidade de Curitiba, de modo que os cartões 

possam ser utilizados em uma rede ampla de estabelecimentos conforme as 

condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. 

 

14 - FISCALIZAÇÃO DOS DEVERES DAS PARTES E GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO 

 

14.1. O gerenciamento do contrato, no que diz respeito ao cumprimento de 

prazo de entrega, pagamentos, aplicação de sanções administrativas e outros, 

se dará pelo Consórcio Intergestores Paraná Saúde. 
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15 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação é motivada pela necessidade da continuidade dos 

benefícios concedidos aos empregados do Consórcio Paraná Saúde. Em 

observância à legislação do trabalho, a CIPS fornece mensalmente créditos para 

alimentação/refeição aos seus funcionários e estagiários. 

 

16 – LEVANTAMENTO DE PREÇOS  

 

16.1. O levantamento de preços foi realizado através de solicitações de 

orçamentos a empresas especializadas com base na atual quantidade de 

beneficiários. 

EMPRESA TICKET 

Descrição do Serviço 

Valor  Meses Quantidade Valor Total 

(R$) (multiplicador) De Cartões (R$) 

1. Taxa de emissão de Cartões 0 1 23 0 

2. Taxa de Adm. 

0 12 10 0 Cartão Refeição 

3. Taxa de Adm. 

0 12 13 0 Cartão Alimentação 

4. Outras Taxas          

TOTAL Fator de Administração 0,00 

 

CARTÃO QUANTIDADE DIAS ÚTEIS 
Valor 

(R$)por mês Desconto 

REFEIÇÃO 10 22 4.786,14 1,00% 

ALIMENTAÇÃO 13 22 6.677,12 1,00% 

 
Total Mês 11.463,26 

 Total Ano 137.559,12 
  

 

 

 

 

VR BENEFÍCIOS 
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Descrição do Serviço 

Valor  Meses Quantidade Valor Total 

(R$) (multiplicador) De Cartões (R$) 

1. Taxa de emissão de Cartões 0 1 23 0 

2. Taxa de Adm. 

0 12 10 0 Cartão Refeição 

3. Taxa de Adm. 

0 12 13 0 Cartão Alimentação 

4. Outras Taxas          

TOTAL Fator de Administração 0,00 

 

CARTÃO QUANTIDADE DIAS ÚTEIS 
Valor 

(R$)por mês Desconto 

REFEIÇÃO 10 22 4.834,48 0,00% 

ALIMENTAÇÃO 13 22 6.744,56 0,00% 

 
Total Mês 11.579,04 

 Total Ano 138.948,48 
  

 

EMPRESA SODEXO 

Descrição do Serviço 

Valor  Meses Quantidade Valor Total 

(R$) (multiplicador) De Cartões (R$) 

1. Taxa de emissão de Cartões 0 1 23 0 

2. Taxa de Adm. 

0 12 10 0 Cartão Refeição 

3. Taxa de Adm. 

0 12 13 0 Cartão Alimentação 

4. Outras Taxas         

TOTAL Fator de Administração 0,00 

 
 
 
 

CARTÃO QUANTIDADE DIAS ÚTEIS 
Valor 

(R$)por mês Desconto 

REFEIÇÃO 10 22 4.834,48 0,00% 

ALIMENTAÇÃO 13 22 6.744,56 0,00% 

 
Total Mês 11.579,04 

 Total Ano 138.948,48 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

ANEXO II 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
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REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as 

penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

- a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº ----------- foi 

elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

pregão eletrônico nº -----------, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão 

eletrônico nº ----------- não foi informada, discutida, ou recebida de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº -----------, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº ----

------- quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico 

nº ----------- não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

do pregão eletrônico nº ----------- antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação;  
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- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico 

nº ----------- não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das 

propostas;  

 

- e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

ANEXO III 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as 

penas da lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) 

para os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar n. 123/06. 

DECLARA, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime 

diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º da referida Lei, 

comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.  

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

ANEXO IV 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

......................................................... , estabelecida no 

endereço.................................................................................................. , nº.......... , bairro 

............................................................ , na cidade ........................................................................ , 

estado........................ , inscrita sob CNPJ nº ........................................ , é/ foi nosso 

fornecedor de (descrever os serviços executados), no período de ............................... , 

cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante 

aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta 

a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

............................. , ........... de ......................................... de 2020. 

 

______________________________ 
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Assinatura do representante legal da empresa 

Nome legível / cargo 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória 

a apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o atestado 

apresentado possua todas as informações constantes deste modelo. 

 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

AO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 

 

A empresa ....................................................................................... , estabelecida no 
endereço.................................................................................................. , nº.......... , bairro 
..................................................... , na cidade ........................................................................ , 
estado........................ , inscrita sob CNPJ nº ........................................  propõe a 
prestação de fornecimento objeto do pregão nº 10/2020. 
 

1. PROPOSTA: 
 

1.1 Perfil dos Benefícios e Fator administração 

Descrição do Serviço 

Valor  Meses Quantidade Valor Total 

(R$) (multiplicador) De Cartões (R$) 

1. Taxa de emissão de Cartões ........ 1 23 ........ 

2. Taxa de administração do 

........ 12 10 ........ Cartão Refeição 

3. Taxa de administração do 

........ 12 13 ........ Cartão Alimentação 

4. Outras Taxas ........ ........ ........ ........ 
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TOTAL Fator de Administração ........ 

 

CARTÃO QUANTIDADE DIAS ÚTEIS 
Valor (R$)por 

mês Desconto 

REFEIÇÃO 10 22 4.834,48 ........% 

ALIMENTAÇÃO 13 22 6.744,56 ........% 

 
Total Mês 11.579,04 

 Total Ano 138.948,48 
 a) A presente proposta tem validade de ............. dias a contar da data de 

abertura do certame. 
b) O prazo de entrega dos cartões é de ......... dias. 
c) A disponibilidade dos créditos será de ......... dias. 
d) O pagamento será efetuado em parcelas mensais, por meio de ordem 

bancária no banco a ser indicado pela CONTRATADA, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória 

a apresentação de proposta idêntica, desde que a proposta apresente todas as 

informações constantes deste modelo. 

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 

ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO Nº 10/2020 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES 

MAGNÉTICOS (COM CHIP DE SEGURANÇA) 

NA QUALIDADE ALIMENTAÇÃO E/OU 

REFEIÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
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ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES 

PRONTAS ATRAVÉS DE REDE E 

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE E 

................................. 

 

 

Pelo presente instrumento, o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 

Consórcio Público de Direito Privado, estabelecido Rua Emiliano Perneta, 822 – 

04º andar – sala 402 – Centro – Curitiba, Centro, Curitiba - PR, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 03.273.207/0001-28, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente................., portador 

da carteira de identidade nº .................. e do CPF nº ........................ e, de outro lado, 

a empresa ................................................, com sede na 

...................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................................., 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

................................., carteira de identidade nº ..................... e CPF nº ............................, 

com sujeição a Lei nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto nº 

3.555, de 08.08.2000, alterado pelo Decreto nº 3.784, de 06.04.2001, Lei nº 

8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto nº 5.450, de 

31.05,2005, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei nº 8.666/93, de 

21.06.1993, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994, 

Lei nº 6.321/76, da Portaria SIT/MTE n.º 03/2002 e demais normas legais que 

regem a espécie, tem entre si, ajustadas a celebração do presente Contrato, nos 

termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2020, mediante as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de 

intermediação na aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições 

prontas através de rede e estabelecimentos credenciados, para utilização por 

seus funcionários, mediante fornecimento de cartões com chip e respectivas 

senhas, bem como a disponibilização dos valores para utilização, doravante 

“Crédito” ou “Créditos”, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2020 e demais 

anexos, bem como da proposta da CONTRATADA de ../../...., que fazem parte 

integrante deste instrumento. 

 

1.2. O perfil dos benefícios indicado no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

10/2020, não constitui qualquer compromisso futuro para a 

CONTRATANTE. 

 

1.3. Consideram-se para efeito deste Contrato simplesmente como serviços 

todos aqueles pertinentes ao objeto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

 

2.1. O CONTRATANTE pagará para o CONTRATADO, além do valor dos Créditos 

solicitados, as taxas de serviços e demais valores desde que informados e 

ajustados na proposta apresentada, conforme especificações constantes 

dos itens 1, 2 e 16 do Anexo I Termo de Referência e do Anexo V do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 10/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

3.1. O valor total estimado deste Contrato para cobrir o período de 12 (doze) 

meses, é de R$ ........... (....). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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4.1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

4.1.1. Requisitar os cartões eletrônicos, créditos e demais serviços 

ajustados na proposta/contrato; 

 

4.1.2. Seguir as orientações de procedimentos para pedido e 

desbloqueio de cartões e créditos; 

 

4.1.3. Orientar os seus empregados quanto a finalidade, prazos e 

procedimentos relacionados ao uso do cartão e dos créditos; 

 

4.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 

designados; 

 

4.1.5. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o 

bom desempenho destes; 

 

4.1.6. Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com 

aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras de 

forma a garantir que aqueles continuem os mais vantajosos para 

a Administração; 

 

4.1.7. Documentar as ocorrências havidas e controlar os cartões ativos; 

 

4.1.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela 

CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos 

serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidas;  
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4.1.9. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do serviço, 

em 

especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do 

contrato; 

 

4.1.10. Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços; 

 

4.1.11. Indicar as áreas onde os serviços serão executados, e 

 

4.1.12. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, 

que venham a ser solicitado pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, e suas 

alterações, da Lei nº 6.321/76, da Portaria SIT/MTE n.º 03/2002 e o 

respectivo registro no PAT, a CONTRATADA deverá: 

 

5.1.1. Realizar os serviços contratados, fornecendo os cartões e/ou créditos 

nos prazos ajustados por este na proposta/edital/contrato com 

qualidade, segurança e eficiência.  

 

5.1.2. Disponibilizar sistema eletrônico na internet para realização dos 

pedidos de cartões ou créditos, demonstrativo da execução dos 

serviços por beneficiado.  

 

5.1.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços e assessorar a 

CONTRATANTE e os beneficiários na realização dos pedidos, 

consultas, dúvidas, correção de problemas e falhas e no 

cancelamento de cartões. 
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5.1.4. Garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas 

credenciados se situem nas imediações dos locais de trabalho da 

CONTRATANTE e nos principais centros urbanos do território 

brasileiro, conforme edital e termo de referência. 

 

5.1.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, 

inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

 

5.1.6. Cancelar cartão a partir da solicitação do CONTRATANTE ou do 

beneficiado; 

 

5.1.7. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz; 

 

5.1.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os 

sempre em perfeita ordem; 

 

5.1.9. Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos 

serviços, por beneficiado, conforme determinado pela 

CONTRATANTE; 

 

5.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde, por culpa, dolo, negligência 

ou imprudência de seus empregados; 

 

5.1.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
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5.1.12. Será vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 

caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, 

sem a prévia e expressa anuência do Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde;  

 

5.1.13. Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos 

serviços, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 

 

5.1.14. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da 

CONTRATANTE, desde que inerentes ao objeto; 

 

5.1.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no EDITAL DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

6.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

6.1.1. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que em 

dependência da CONTRATANTE; 

 

6.1.2. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da homologação deste contrato. 
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6.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

7.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

7.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 

quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a execução dos serviços 

mencionados; 

 

7.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 

deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da 

CONTRATANTE; 

 

7.1.3. É vedada a subcontratação total dos serviços, objeto deste Contrato. 

 

7.1.3.1. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se 

previamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. A CONTRATANTE designará um representante para o acompanhamento 

da execução do presente Contrato, o qual tomará todas as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, conforme norma 

disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Contrato, correrão à 

conta dos recursos consignados no Orçamento deste Consórcio, para o 

exercício de 2020 a cargo da CONTRATANTE, cujos Programas de Trabalho e 

elemento de Despesa específicos constarão da respectiva Nota de Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta nº 

01.01.10.301.1001.3.3.90.39.00.00.00.00– Elemento de Despesa Serviços de 

Terceiro Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1001 – Recursos Livres Exercício 

Corrente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO  

 

11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em parcelas mensais, 

por meio de ordem bancária no banco a ser indicado pela CONTRATADA, 

no prazo de dez dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 

 

11.2. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições 

iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

 

11.3. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, discriminar na Nota 

Fiscal/Fatura, entre outros dados: 

 

11.3.1. O valor dos serviços de acordo com o benefício solicitado pela 

CONTRATANTE; 
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11.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

da atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a 

especificação apresentada e aceita. 

 

11.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes à multa ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos 

termos deste contrato. 

 

11.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à 

alteração dos preços das ligações, ou de atualização monetária por atraso 

de pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

14.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados da 

data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com fundamento no 

art. 57, inciso lI, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente, com as devidas 

justificativas, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 65, I, a e b, da 

Lei nº 8.666/93; 

 

15.2. O valor deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido, até o 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto no art. 

65, parágrafo 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO 
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16.1. Será permitida a repactuação do contrato, desde que observada as 

disposições previstas no decreto n° 2.271/97, de 07.07.1997, bem como na 

IN nº 02, de 30.04.2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; 

 

16.2. Na repactuação será adotada a solicitação formal da CONTRATADA 

visando à adequação aos novos preços de mercado, observados o 

interregno mínimo de um ano e a demonstrarão analítica da variação dos 

componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, 

sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93, à multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida, por dia útil 

excedente ao prazo de entrega/disponibilização, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor da parcela inadimplida. 

 

17.2. Decorrido o período de 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 

obrigações ou pelo não atendimento à assinatura do Contrato, será 

aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, sem prejuízo das demais cominações legais; 

17.3. Além das penalidades acima descriminadas, a CONTRATADA estará sujeita 

às sanções administrativas previstas no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

18.1. Constituem motivos para rescisão do contrato: 
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18.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 

 

18.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

 

18.1.3. A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a 

comprovar a impossibilidade do fornecimento ou prestação do 

serviço, no prazo estipulado; 

 

18.1.4. O atraso injustificado no fornecimento ou prestação do serviço; 

 

18.1.5. A paralisação no fornecimento ou prestação do serviço, sem justa 

causa ou prévia comunicação à CONTRATANTE; 

 

18.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial 

das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação 

da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem 

prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE; 

 

18.1.7. O desatendimento das determinações regulares do Representante da 

CONTRATANTE, designado na forma da cláusula décima deste 

Contrato, assim como a de seus superiores; 

 

18.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em 

registro próprio, pelo Gestor do Contrato; 

 

18.1.9. A decretação de falência; 
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18.1.10. A dissolução da CONTRATADA; 

 

18.1.11. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato; 

 

18.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 

da esfera administrativa da CONTRATANTE, e exaradas no processo 

administrativo a que se refere este contrato; 

 

18.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

18.2.1. Determinada por ato unilateral pela CONTRATANTE, de pleno direito, 

nos casos especificados na Lei nº 8666/93, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, cabendo, ainda, à CONTRATADA, 

indenizar a CONTRATANTE, na hipótese de eventual dano ou prejuízo 

a que tenha dado causa; 

 

18.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 

para a CONTRATANTE; 

 

18.2.3. Judicial, nos termos da legislação processual. 

 

18.3. A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
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19.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado 

do Paraná, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1  As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Curitiba Estado do 

Paraná, como foro competente a dirimir todas as questões decorrentes da 

execução deste Contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, prepararam este instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor, para um só efeito que, depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes 

contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas e 

condições. 

 

Curitiba,            de                    de   2020 

 

Presidente da CONTRATANTE 

Representante da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 

 


