CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - PI - MA - CE
PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
(Processo Administrativo n° 02/2018)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS 6a REGIÃO – CRN6, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pela Portaria no 003/2018, de 13 de março de 2018, sediado à Rua Bulhões Marques, 19, Sala 801/803,
Boa Vista, Recife-PE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Instruções
Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19
de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de
2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 389222
ENVIO DA PROPOSTA: A partir da publicação deste Edital no Comprasnet
DATA: 03/04/2018
HORÁRIO DE BRASILIA: 10h (dez horas)
1.1 DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios que serão utilizados para pagamento de refeição e alimentação, nos seguintes
formatos:
1.1.1. Vale refeição, destinado aos funcionários do CRN-6, que trabalham 8 (oito) horas diárias
nas cidades de Recife/PE, Maceió/AL e João Pessoa/PB.
1.1.1.1
Esse benefício poderá ser estendido, durante o período de validade do contrato,
para os funcionários dos municípios do RN, CE, PI e MA ou outros municípios dos estados do PE,
AL e PB.
1.1.2 Vale alimentação, destinado aos funcionários do CRN-6 nos municípios de PE, RN, CE,
PI, MA, PB e AL.
1.2
A cada um dos beneficiários deverá ser fornecido, no formato de cartão eletrônico magnético ou de
tecnologia similar, com chip de segurança e na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos
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normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT – Programa de Alimentação ao
Trabalhador.
1.3 Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Comprasnet e as
deste Edital, prevalecerão as constantes neste último.

2.1 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018 na classificação - Elemento de Despesa:
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação.

3.0 DO CREDENCIAMENTO
3.1
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.1
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.2
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.3
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de 2010.
4.2

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
4.2.2
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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4.2.4
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.2.5

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3. Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.3.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
4.3.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

5

DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.
5.2
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário local.
5.3
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.
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5.4
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.
5.5

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

5.7

5.6.1

valor mensal total do item;

5.6.2

Descrição detalhada do objeto.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.8
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços.
5.8.1
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.8.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017);
5.9
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B
da Lei Complementar n. 123, de 2006.
5.10
O prazo de validade da proposta não será inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
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DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades.
6.1.1
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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6.1.2
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.2
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.3
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.4
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.4.1

O lance deverá ser ofertado pelo valor total mensal, já descontado ou acrescido o valor da
Taxa de Administração.

6.5
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.6
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.6.1
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
6.7
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.8
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.10
O Critério de julgamento adotado será o menor valor, já descontado ou acrescido o valor da Taxa
de Administração, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.11
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.13
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
6.14
Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de
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pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
6.15
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.16
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.17
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18
Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

7

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In
SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;
7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;
7.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade adotada.
7.2.5 apresentar taxa negativa/desconto para prestação do serviço.
7.3
Os licitantes podem apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida como referência,
desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;
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7.4
Para efeito do subitem acima, poderá haver adequação técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando a assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa
remuneração do serviço;
7.5
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.6
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.7
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.8
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 02h (duas horas), sob pena de não aceitação da
proposta.
7.8.1
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
7.9
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.10
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
7.11
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.11.1
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.11.2
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.12
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8

DA HABILITAÇÃO

8.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1

SICAF;

8.1.2
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4

de Improbidade
de
Justiça

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.2
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.4
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.5

Habilitação jurídica:
8.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.5.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.5.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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8.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

8.6.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão 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, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.6.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
8.6.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.6.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.6.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.6.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal ou Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
8.6.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7

Qualificação Econômico-Financeira:
8.7.1

certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.7.2
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).
8.8

As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
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8.8.1
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a 01 (um) ano, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.8.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente;
8.8.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n.
5, de 2017.
8.8.2.3 Para a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano, é admitida a
apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo a obrigatoriedade dos três anos serem ininterruptos, conforme item
10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.8.2.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.8.2.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.8.2
Certidão de registro do licitante no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN,
através da “Certidão de Registro e Quitação”, em conformidade com o disposto na Lei n.
6.583, de 20 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto n. 84.444, de 30 de janeiro de
1980, e na Lei n. 6.839, de 30 de outubro de 1980.
8.8.3
Caso a empresa licitante não seja da jurisdição do CRN-6, deverá averbar a sua
Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Nutricionistas – 6ª Região.
8.8.4
Caso a licitante declarada vencedora não possua registro no CRN-6, deverá
providenciá-lo antes da assinatura do Contrato, incluindo o registro do nutricionista,
responsável técnico, por meio da apresentação da Certidão de Registro e Quitação expedida
pelo CRN-6, sob pena de aplicação das sanções previstas para a inadimplência total.
8.8.5
Registro regular no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, na forma
definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e
Emprego.
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8.9
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
8.10
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no
prazo de 2h (duas horas) após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação
por meio do e-mail licitacoes@crn6.org.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original,
por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
análise, no prazo de 02 (dois) dias após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do
sistema (upload) ou e-mail.
8.10.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.11 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da
habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos
em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput,
8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 11.10.10.
8.11.1
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.12
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC
nº 123, de 2006.
8.13
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
8.13.1
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
8.14
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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8.15
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.16
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.17
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.18
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
8.19
9
9.1

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

9.2

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
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10.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1

11

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

DOS RECURSOS

11.1
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.
11.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
12.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
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DO TERMO DE CONTRATO

13.1
Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme disciplinado no contrato.
13.2
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
13.2.1
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.3
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de seu recebimento.
13.4
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14 DO REAJUSTE
14.1
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato,
anexo a este Edital.

15 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

17 DO PAGAMENTO
17.1
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.2
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço,
nos seguintes termos:
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17.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
17.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com
suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução
dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
18.4
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
18.5
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2
do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
18.6
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
18.7
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.8
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
18.9
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
18.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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18.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
18.12 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.13

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
18.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração
se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

19

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
19.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2 apresentar documentação falsa;
19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
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19.1.5 não mantiver a proposta;
19.1.6 cometer fraude fiscal;
19.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
19.2
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.3
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.4

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

19.5
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.6
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
19.7

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@crn6.org.br.

20.3

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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20.7
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
21.2
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.3

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.5
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.6
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.7
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
21.8
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.9
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.crn6.org.br e também
poderão ser lidos e no endereço da sede do órgão, nos dias úteis, no horário das 10 horas às 16 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
21.10

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1

ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2

ANEXO II – Modelo de Proposta;

21.10.3

ANEXO III – Modelo de Declaração;

21.10.4

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.
Recife, 03 de Abril de 2018
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Nairton Severiano da Silva
Pregoeiro do CRN6

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 02/2018
(Processo Administrativo nº 02/2018)
1. ÓRGÃO INTERESSADO
1.1 Conselho Regional de Nutricionistas – 6ª Região.
1. DO OBJETO
1.1.
Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão
e fornecimento de benefícios que serão utilizados para pagamento de refeição e alimentação para os
funcionários do Conselho Regional de Nutricionistas 6ª Região conforme especificações contidas neste
documento e no edital de licitação.
VALORES
ITEM

01

02

MATERIAL

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Vale
Refeição

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para pagamento de refeição.

Vale
Alimentação

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para
pagamento
de
alimentação.

POR DIA/
FUNCIONÁRIO

TOTAL POR
MÊS/
FUNCIONÁRIO

VALOR
PREVISTO
MENSAL

19

R$ 17,88

R$ 393,36

R$ 7.473,84

53

--

R$ 522,72

R$
27.704,16

1.2. Os cartões deverão atender aos seguintes critérios:
1.2.1.Ser fornecido em valores integrais;
1.2.2.Apresentar-se fisicamente no formato de cartão;
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1.2.3.Ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação, na sede do Conselho Regional
de Nutricionistas – 6ª Região, sito à Rua Bulhões Marques, nº 19, sala 801, Boa Vista,
Recife/PE;
1.2.4.Possuir, obrigatoriamente, senha individualizada, com Chip de Segurança, obedecendo
aos padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança nos
procedimentos de entrega aos usuários e utilização no pagamento das despesas.
1.2.5.Conter a denominação completa do CRN-6, o nome por extenso do usuário e número
sequencial de controle individual.
1.2.6.A liberação dos créditos nos cartões será de 03 (três) dias após a solicitação do CRN-6;
1.2.7.Em caso de furto, roubo, perda ou extravio no cartão eletrônico, a Contratada terá o prazo
de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao
contratante/beneficiário, com os créditos já disponíveis para utilização. Os custos desta
emissão fará parte da fatura mensal.
1.2.8.No caso de imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada terá o prazo de até 10 (dez)
dias para confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo para o
contratante/beneficiário, com os já disponíveis para utilização.
1.3 A contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do
contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, nos padrões estabelecidos pelo PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador, observadas, ainda as condições de higiene e saúde, na
quantidade abaixo:
1.3.1 Vale refeição
1.3.1.1 No mínimo 150 (cento e cinquenta) estabelecimentos no ramo de restaurantes e
lanchonetes nos centros das cidades: Recife/PE, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN,
Fortaleza/CE, Teresina/PI, São Luís/MA e no mínimo 50 (cinquenta) estabelecimentos de
restaurantes e lanchonetes no centro da cidade de Imperatriz/MA.
1.3.2 Vale Alimentação
1.3.2.1 No mínimo 150 (cento e cinquenta) estabelecimentos nos ramos de padarias,
mercados e hipermercados nos centros das cidades: Recife/PE, João Pessoa/PB,
Maceió/AL, Natal/RN, Fortaleza/CE, Teresina/PI, São Luís/MA e no mínimo 50 (cinquenta)
estabelecimentos de padarias, mercados e hipermercados no centro da cidade de
Imperatriz/MA.
1.4 A Contratada deverá dispor de sistema em meio eletrônico para a realização das seguintes
funcionalidades mínimas:
1.4.1 Operação de cadastro;
1.4.2 Emissão e cancelamento de cartões;
1.4.3 Emissão e cancelamento de pedidos;
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1.4.4 Consulta de saldo e extratos;
1.4.5 Emissão de relatórios;
1.5 A contratada deverá disponibilizar aos beneficiários;
1.5.1 Consulta de saldo e extrato da utilização de valores dos cartões eletrônicos;
1.5.2 Consulta da rede de estabelecimentos credenciados;
1.5.3 Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de central
telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial);
1.5.4 Possibilidade de solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda
vida de senha pela internet ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário
comercial).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1
Necessidade de fornecimento de benefício alimentação e refeição aos funcionários do Conselho
Regional de Nutricionistas - 6ª Região – CRN6, em cumprimento ao acordo coletivo 2017/2018.

3.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1

Endereços para entrega:

SEDE CRN-6 - CONSELHO REG DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
R BULHÕES MARQUES, 19, SALA 801/803, BOA VISTA
50060-050 / RECIFE-PE
CRN-6 - DELEGACIA DE ALAGOAS
ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE AZEVEDO, 399 - ED. TRADE CENTER, SALA 506, CENTRO
CEP: 57020-470, MACEIÓ/AL
CRN-6 - DELEGACIA DA PARAIBA
PQ SOLON DE LUCENA, 530 SL 201 (EDF. LAGOA CENTER)
CENTRO
58013130 JOAO PESSOA PB
CRN-6 - DELEGACIA DO RIO GRANDE DO NORTE
R JOAO PESSOA, 267 SL 707 EDF CIDADE DO NATAL
CIDADE ALTA
59025902 NATAL RN
CRN-6 - DELEGACIA DO CEARA
AV. SANTOS DUMONT, 1740 - SALA 613
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ALDEOTA
60150160 FORTALEZA CE
CRN-6 - DELEGACIA DO PIAUI
RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 380/SUL, SALA 604,
EDF. CENTRO MÉDICO DIRCEU ARCOVERDE,
CENTRO/SUL,
CEP: 64.001-390, TERESINA/PI.
CRN-6 - DELEGACIA DO MARANHAO
RUA QUEOPS, N. 12 SALA 308 (ED. EXECUTIVE CENTER)
RENASCENÇA II
65075800 SAO LUIS MA
CRN-6 - ESCRITORIO REPRESENTACAO IMPERATRIZ/MA
RUA URBANO SANTOS, 155, EDIFÍCIO ARACATI OFFICE, SALA 606, CENTRO
CEP: 65900-410 IMPERATRIZ-MA

3.2
Os produtos solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do
recebimento do contrato.
3.3
Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.3.1

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3.2

Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
3.4
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4. VALOR DE REFERÊNCIA

4.1

O VALOR MÁXIMO, por item, para contratação do serviços serão de:
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VALORES
ITEM

01

02

MATERIAL

DESCRIÇÃO

VALOR PREVISTO DO
BENEFICIO/ MÊS

VALOR MÁXIMO MENSAL

Vale
Refeição

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para pagamento de refeição.

R$ 7.473,84

R$ 7.514,50

Vale
Alimentação

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para
pagamento
de
alimentação.

R$ 27.704,16

R$ 27.796,55

5. Do Pagamento

5.1
O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a disponibilização do benefício e Nota
Fiscal.

6.

Dotação Orçamentária

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão no Elemento de Despesa nº
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação, à conta da Dotação Orçamentária própria para atender às
despesas da mesma natureza.

7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1

São obrigações da Contratante:
7.1.1

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;
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7.1.3
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
7.1.4
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.5
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.6
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.1.7
Efetuar a retenção das contribuições federais em conformidade com a Instrução
Normativa nº 480 de 15/12/2004 da Secretaria da Receita Federal.
7.2
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
7.3
A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

8

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
8.1.1
Efetuar a entrega dos cartões em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
8.1.2
Fornecer ao CRN-6 sistema acessível via internet para inserir/excluir beneficiários
e para inserir os valores a serem creditados a cada beneficiário.
8.1.3
Substituir, obrigatoriamente, os cartões que apresentarem qualquer tipo de defeito,
sem qualquer ônus ou custo adicional ao CRN-6, ou a seu beneficiário, no prazo de cinco
dias.
8.1.4
Ter obrigatoriamente em sua rede conveniada estabelecimentos comerciais nas
localidades indicadas neste edital e Termo de Referência, 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.
8.1.5
Providenciar o credenciamento de outros estabelecimentos, caso ocorra à
alteração da rede conveniada, de forma a garantir o padrão de qualidade e atendimento, em
número suficiente de estabelecimentos, durante todo o Contrato, inclusive quando solicitado
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pelo CRN-6, se constatadas irregularidades no estabelecimento conveniado, tais como: má
qualidade da alimentação e falta de higiene.
8.1.6
Garantir a qualidade de sua rede conveniada, fiscalizando as instalações internas
e externas dos estabelecimentos conveniados, condições de higiene, bem como a qualidade
da alimentação servida, de acordo com as determinações contidas no PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador) e demais legislações aplicáveis à espécie.
8.1.7
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
eletrônico e senha.
8.1.8
Cumprir rigorosamente a legislação no âmbito federal, estadual e municipal com
relação ao objeto da prestação dos serviços.
8.1.9
A Contratada permitirá o acúmulo de créditos e disponibilizará os valores
remanescentes dos respectivos cartões enquanto durar a vigência do Contrato.
8.1.10
Garantir a execução dos serviços contratados, obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se diretamente pelos serviços contratados,
observando a Portaria n.º 03, de 01/03/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego ou
quaisquer outros que venham a substitui-los, alterá-los ou complementá-los.
8.1.11
Pagar
diretamente
aos
estabelecimentos
credenciados
os
valores
correspondentes aos vales fornecidos, não havendo qualquer responsabilidade solidária do
CRN-6 na hipótese da Contratada deixar de cumprir suas obrigações perante aqueles
estabelecimentos.
8.1.12
Disponibilizar para o CRN-6, sistema próprio via internet para pedidos de créditos
mensais, solicitação de emissão dos cartões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura
do Contrato. Este sistema deverá possibilitar também o acompanhamento dos pedidos e
consulta.
8.1.13
Manter sigilo quanto às informações dos empregados do CRN-6 contidas no
banco de dados da Contratada.
8.1.14
Manter, durante toda a execução deste Contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação
na fase da licitação.
8.1.15
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
8.1.16
A inadimplência da Contratada, com referência a estes encargos, não transfere à
Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento nem poderá onerar o preço ajustado
para a execução do objeto do Contrato, razão pela qual a licitante renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva com o CRN-6.
8.1.17
Prestar os serviços de forma meticulosa e contínua, não sendo admitida
interrupção de qualquer natureza.
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8.1.18
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);
8.1.19
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
8.1.20

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

8.1.21

Possibilitar ao CRN6 a fiscalização da execução do objeto contratado;

8.1.22
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a
execução do objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contrato
tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o
CRN6, desde que de responsabilidade da contratada;
8.1.23
Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação;
8.1.24
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a
execução do objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contrato
tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o
CRN6, desde que de responsabilidade da contratada.

9

DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.1.1
O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
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11.2
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
12.1.1
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
12.1.2

ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3

fraudar na execução do contrato;

12.1.4

comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5

cometer fraude fiscal;

12.1.6

não mantiver a proposta.

12.2
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.2
multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
12.2.3
multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
12.2.4
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
12.2.6
impedimento de licitar e contratar com a União com
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

o consequente
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12.2.7
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.3
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e
os profissionais que:
12.3.1
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.2

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.3
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
12.4
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.5
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
12.6

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Recife, 12 de Abril de 2018

Hydianne Santos
Chefe de Setor Administrativo
CRN-6
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(em papel personalizado da empresa)
PROPOSTA DE PREÇO
Ao CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 6ª REGIÃO

Apresentamos proposta de preço para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios que serão utilizados para pagamento de refeição e alimentação para os
funcionários do Conselho Regional de Nutricionistas 6ª Região, de acordo com as especificações,
condições e exigências constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2018.

VALORES
ITEM

01

02

MATERIAL

DESCRIÇÃO

VALOR PREVISTO DO
BENEFICIO/ MÊS

Vale
Refeição

Serviços
de
administração,
gerenciamento,
emissão
e
fornecimento de benefícios para
pagamento de refeição.

R$ 7.473,84

Vale
Alimentação

Serviços
de
administração,
gerenciamento,
emissão
e
fornecimento de benefícios para
pagamento de alimentação.

R$ 27.704,16

VALOR MENSAL

Prazo de validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Local de entrega: de acordo com o item 4.1 do Termo de Referência.
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, contados da solicitação do item.
Condições de pagamento: Mediante depósito bancário, em até 10 (dez) dias úteis contados da data de
aceitação e atesto, pelo Setor responsável, na Nota Fiscal.
Composição dos preços: nos preços propostos estão considerados todos os custos necessários à
execução dos serviços, englobando taxas, fretes, seguros, remunerações, custos diretos e indiretos,
despesas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, financeiras e quaisquer outras julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto da presente licitação.
Declaramos inteira submissão à Legislação em vigor, especialmente ao Decreto nº 3.221/81, à Lei n.º
8.666/93, aos termos desta proposta e do Edital deste Pregão.
Dados da Empresa:*
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Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone:
Banco (nome e n°)

Cidade:
Fax:

UF:
E-mail:
Agência n°:

C/C n°:

Representante Legal:*
Nome:
Carteira de identidade n°:

Órgão emissor/UF:
(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal)

* Campos para preenchimento da empresa
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ao CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 6ª REGIÃO

A
empresa
______________________________________________________,
CNPJ
nº____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as
penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018, que:
a) os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação;
b) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E
FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS QUE ENTRE
SI FAZEM
O
CONSELHO
REGIONAL
DE
NUTRICIONISTAS 6ª
REGIÃO E
A
EMPRESA
...........................................
O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO CRN6, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
11.674.272/0001-93, com sede na Rua Bulhões Marques, 19, sala 803, Boa Vista Recife PE, CEP 50.060050, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo seu Conselheiro Presidente,
...............................................................,
e
pelo
Conselheiro
Tesoureiro
.............................................................., do outro lado a empresa..............................................................,
doravante denominada CONTRATADA, com sede na ............................................................, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º ......................., neste ato representada por seu .................., Senhor(a)
......................................, brasileiro, .... ............, portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º
.............................., residente e domiciliado em .................................., de acordo com a representação
legal que lhe é outorgada por .........................................., tem entre si justo e avençado, o presente
Contrato para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de
benefícios para o CRN-6, na forma da legislação vigente, conforme Termo de Referência constante do
processo licitatório CRN-6 n.º 002/2018, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas
disciplinares da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1

Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefícios que
serão utilizados para pagamento de refeição e alimentação para os funcionários do Conselho
Regional de Nutricionistas 6ª Região, conforme especificações contidas neste documento, no edital
de licitação e nos seus anexos.

1.2

A empresa deverá fornecer os seguintes serviços:

VALORES
ITEM

01

MATERIAL

Vale
Refeição

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

POR DIA/
FUNCIONÁ
RIO

TOTAL POR MÊS/
FUNCIONÁRIO

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para pagamento de refeição.

19

R$ 17,88

R$ 393,36
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02

1.3

Vale
Alimentação

Serviços de administração,
gerenciamento, emissão e
fornecimento de benefícios
para
pagamento
de
alimentação.

53

--

R$ 522,72

Os cartões deverão atender aos seguintes critérios:

1.3.1

Ser fornecido em valores integrais;

1.3.2

Apresentar-se fisicamente no formato de cartão;

1.3.3

Ser entregue em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação, na sede do Conselho Regional de
Nutricionistas – 6ª Região, sito à Rua Bulhões Marques, nº 19, sala 801, Boa Vista, Recife/PE;

1.3.4

Possuir, obrigatoriamente, senha individualizada, com Chip de Segurança, obedecendo aos
padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança nos procedimentos de
entrega aos usuários e utilização no pagamento das despesas.

1.3.5

Conter a denominação completa do CRN-6, o nome por extenso do usuário e número sequencial
de controle individual.

1.3.6

A liberação dos créditos nos cartões será de 03 (três) dias após a solicitação do CRN-6;

1.3.7

Em caso de furto, roubo, perda ou extravio no cartão eletrônico, a Contratada terá o prazo de até
05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao contratante/beneficiário, com os
créditos já disponíveis para utilização. Os custos desta emissão fará parte da fatura mensal.

1.3.8

No caso de imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada terá o prazo de até 10 (dez) dias para
confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo para o contratante/beneficiário,
com os já disponíveis para utilização.

1.4 A contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do
contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, nos padrões estabelecidos pelo PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador, observadas, ainda as condições de higiene e saúde, na
quantidade abaixo:
1.4.1 Vale refeição
1.4.1.1 No mínimo 150 (cento e cinquenta) estabelecimentos no ramo de restaurantes e lanchonetes nos
centros das cidades: Recife/PE, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN, Fortaleza/CE,
Teresina/PI, São Luís/MA e no mínimo 50 (cinquenta) estabelecimentos de restaurantes e
lanchonetes no centro da cidade de Imperatriz/MA.
1.4.2 Vale Alimentação
1.4.2.1 No mínimo 150 (cento e cinquenta) estabelecimentos nos ramos de padarias, mercados e
hipermercados nos centros das cidades: Recife/PE, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN,
Fortaleza/CE, Teresina/PI, São Luís/MA e no mínimo 50 (cinquenta) estabelecimentos de
padarias, mercados e hipermercados no centro da cidade de Imperatriz/MA.
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1.4 A Contratada deverá dispor de sistema em meio eletrônico para a realização das seguintes
funcionalidades mínimas:
1.4.1 Operação de cadastro;
1.4.2 Emissão e cancelamento de cartões;
1.4.3 Emissão e cancelamento de pedidos;
1.4.4 Consulta de saldo e extratos;
1.4.5 Emissão de relatórios;
1.5 A contratada deverá disponibilizar aos beneficiários;
1.5.1 Consulta de saldo e extrato da utilização de valores dos cartões eletrônicos;
1.5.2 Consulta da rede de estabelecimentos credenciados;
1.5.3 Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de central telefônica
(funcionamento em dias úteis em horário comercial);
1.5.4 Possibilidade de solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda vida de
senha pela internet ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial).
1.6 A qualquer momento durante a vigência do Contrato, mediante o ingresso de novos funcionários,
poderão ser solicitados novos cartões que deverão ser entregues sem custo para a Contratante ou
beneficiário.
1.7 A qualquer momento durante a vigência do Contrato, mediante ocorrências de furto, roubo, extravio ou
mau funcionamento, poderão ser solicitados 2ª via dos cartões e/ou senhas, sem custo para a Contratante
ou beneficiário, sendo que os créditos remanescentes deverão ser transferidos e disponibilizados no novo
cartão.
1.8 Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos, devendo obrigatoriamente somar-se aos
próximos créditos, sem validade para utilização.
1.8.1 Após o término do Contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias, para que os beneficiários possam utilizá-los.
1.8.2 A Contratada deverá comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteração na relação de
estabelecimentos credenciados.
1.8.3 Os repasses de créditos devem ser feitos mensalmente, ou a cada nova solicitação da Contratante,
por meio eletrônico, devendo a Contratada disponibilizar ferramentas online (via web) para a Contratante.
1.8.4 A disponibilização dos créditos deve ocorrer nas datas agendadas pelo CRN-6, independente do dia
de crédito ocorrer em sábados, domingos ou feriados, impreterivelmente até as 06h00 horas, na
quantidade informada pelo CRN-6.
SEDE DO CRN-6
RUA BULHÕES MARQUES, 19 SL. 803 - BOA VISTA - RECIFE/PE - CEP 50060-050 –
TEL/FAX: (081) 3222-2495/1458 / 3421- 8382/8308
www.crn6.org.br / E-Mail – crn6@crn6.org.br

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - PI - MA - CE
1.8.5 A Contratada se responsabilizará por quaisquer danos decorrentes de clonagem ou outro meio que
inviabilize a utilização correta dos cartões, devendo repor os créditos existentes quando da informação e
constatação do uso indevido, devendo a Contratada dispor de meios tecnológicos de segurança tornando
a utilização segura ao usuário.

CLÁUSULA SEGUNDA DOS PREÇOS
2.1 O valor total deste contrato é de:

ITEM

MATERIAL

DESCRIÇÃO

01

Vale
Refeição

Serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de benefícios para
pagamento de refeição.

02

Vale
Alimentação

Serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de benefícios para
pagamento de alimentação.

VALOR MENSAL

CLÁUSULA TERCEIRA DO AMPARO LEGAL
3.1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico n.º 002/2018, realizado
com fundamento na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
com as alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, são regulados pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado
com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA
5.1 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, prazo limite para execução dos serviços, podendo ser
prorrogados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme a Lei Federal
nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
6.1 DO CONTRATANTE
6.1.1
6.1.2

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
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6.1.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itenss recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.4 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
6.1.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.7 Efetuar a retenção das contribuições federais em conformidade com a Instrução Normativa nº 480
de 15/12/2004 da Secretaria da Receita Federal.
6.1.8
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
6.1.9 A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por um funcionário, formalmente designado
pela Autoridade Competente, com autoridade para exercer, como representante do CRN6, toda e qualquer
ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. Compete a este
funcionário as seguintes atribuições:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proceder ao acompanhamento do recebimento dos relatórios e documentos encaminhados pela
Contratada;
Fiscalizar a execução do contrato;
Comunicar ao representante da contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
Solicitar à Presidência a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais; e
Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos.

6.1.10 A ação ou omissão da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades
contratuais.
6.2 DA CONTRATADA:
6.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
6.2.1.1 Efetuar a entrega dos cartões em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.2.1.2 Fornecer ao CRN-6 sistema acessível via internet para inserir/excluir beneficiários e para inserir os
valores a serem creditados a cada beneficiário.
6.2.1.3 Substituir, obrigatoriamente, os cartões que apresentarem qualquer tipo de defeito, sem qualquer
ônus ou custo adicional ao CRN-6, ou a seu beneficiário, no prazo de cinco dias.
6.2.1.4 Ter obrigatoriamente em sua rede conveniada estabelecimentos comerciais nas localidades
indicadas neste edital e Termo de Referência, mantendo, nos referidos estabelecimentos, em locais de
SEDE DO CRN-6
RUA BULHÕES MARQUES, 19 SL. 803 - BOA VISTA - RECIFE/PE - CEP 50060-050 –
TEL/FAX: (081) 3222-2495/1458 / 3421- 8382/8308
www.crn6.org.br / E-Mail – crn6@crn6.org.br

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - PI - MA - CE
fácil visualização, a indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores, adesivos ou qualquer
outro meio de identificação.
6.2.1.5 Providenciar o credenciamento de outros estabelecimentos, caso ocorra à alteração da rede
conveniada, de forma a garantir o padrão de qualidade e atendimento, em número suficiente de
estabelecimentos, durante todo o Contrato, inclusive quando solicitado pelo CRN-6, se constatadas
irregularidades no estabelecimento conveniado, tais como: má qualidade da alimentação e falta de
higiene.
6.2.1.6 Garantir a qualidade de sua rede conveniada, fiscalizando as instalações internas e externas dos
estabelecimentos conveniados, condições de higiene, bem como a qualidade da alimentação servida, de
acordo com as determinações contidas no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e demais
legislações aplicáveis à espécie.
6.2.1.7 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 eletrônico e senha.
6.2.1.8 Cumprir rigorosamente a legislação no âmbito federal, estadual e municipal com relação ao objeto
da prestação dos serviços.
6.2.1.9 A Contratada permitirá o acúmulo de créditos e disponibilizará os valores remanescentes dos
respectivos cartões enquanto durar a vigência do Contrato.
6.2.1.10
Garantir a execução dos serviços contratados, obedecidas às disposições da legislação
trabalhista vigente, responsabilizando-se diretamente pelos serviços contratados, observando a Portaria
n.º 03, de 01/03/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego ou quaisquer outros que venham a substituilos, alterá-los ou complementá-los.
6.2.1.11
Pagar diretamente aos estabelecimentos credenciados os valores correspondentes aos
vales fornecidos, não havendo qualquer responsabilidade solidária do CRN-6 na hipótese da Contratada
deixar de cumprir suas obrigações perante aqueles estabelecimentos.
6.2.1.12
Disponibilizar para o CRN-6, sistema próprio via internet para pedidos de créditos
mensais, solicitação de emissão dos cartões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura do Contrato.
Este sistema deverá possibilitar também o acompanhamento dos pedidos e consulta.
6.2.1.13
Manter sigilo quanto às informações dos empregados do CRN-6 contidas no banco de
dados da Contratada.
6.2.1.14
Manter, durante toda a execução deste Contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação.
6.2.1.15
do Contrato.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução

6.2.1.16
A inadimplência da Contratada, com referência a estes encargos, não transfere à
Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento nem poderá onerar o preço ajustado para a execução
do objeto do Contrato, razão pela qual a licitante renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade ativa ou passiva com o CRN-6.
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6.2.1.17
Prestar os serviços de forma meticulosa e contínua, não sendo admitida interrupção de
qualquer natureza.
6.2.1.18
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);
6.2.1.19
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
6.2.1.20

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

6.2.1.21

Possibilitar ao CRN6 a fiscalização da execução do objeto contratado;

6.2.1.22
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do
objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contrato tenha que ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CRN6, desde que de
responsabilidade da contratada;
6.2.1.23
Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação;
6.2.1.24
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do
objeto contratado, mesmo que para isso outra solução não prevista em contrato tenha que ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CRN6, desde que de
responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
7.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
7.1.1 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA DO ATESTO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS
8.1 O atesto das notas fiscais/faturas caberá ao funcionário designado para seu recebimento.
CLÁUSULA NONA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
9.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no Elemento de Despesa nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, à conta da Dotação Orçamentária própria para atender às despesas
da mesma natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado mensalmente em favor da CONTRATADA, mediante depósito bancário,
em até 10 (dez) dias úteis contados da data de aceitação e atesto, pelo Setor responsável, na Nota Fiscal.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue no CRN6 sem rasuras ou erros, onde deverão constar o nome
do banco, o número da conta bancária e a agência.
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10.2 As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou
agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
10.3 Os pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e
responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços, em especial aquelas relacionadas com a
qualidade e a garantia.
10.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente, até que a licitante vencedora providencie medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
10.5 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS PENALIDADES
12.1
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3 fraudar na execução do contrato;
12.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5 cometer fraude fiscal;
12.1.6 não mantiver a proposta.
12.2
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
12.2.2 multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
12.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
12.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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12.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;
12.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
12.3
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e
os profissionais que:
12.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
12.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.4
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.5
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
12.6

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA RESCISÃO
13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
e 78, na forma do artigo 79, operando-se as consequências do artigo 80 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993.
13.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:
13.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE.
13.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente.
13.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
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13.3.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
14.1 Este Contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2018, cuja realização
decorre da autorização do Presidente do CRN6, José Hillário de Souza Damásio, constante da Proposta
da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO
15.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, na Seção Judiciária de
Pernambuco, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Recife,

de

de 20XX.
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