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O Pregoeiro da Câmara Municipal de Simões Filho, avisa que fará realizar 

na sua Sala de Reuniões, situada à Praça da Bíblia, s/n — Centro - 

Simões Filho/BA, a licitação na modalidade Pregão Presencial no 
008/ 2019, do tipo: MENOR TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO EM 
PERCENTUAL (0/ 0) , que tem como objetivo, a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento 

de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale 

Refeição) para os servidores da Câmara M. de Simões Filho, por meio de 

crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, com data da reunião 

marcada para o dia 13/08/2019 às 14h:00min. Os interessados poderão 
adquirir 	o 	Edital 	acessando 	o 	link:  
http: / / ba.portaldatransparencia.com.br/ camara/simoesfilho/ ,  na opção 
"Editais" ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço acima, de 2a a 6a feira das 08h:00min às 

12h:00min. Todos os atos da Administração serão publicados no link já 
informado. 

Simões Filho, 29 de julho 2019. 

Josan ereira Santop 
ithaBRO DA COM:, 
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro da Câmara M.de Simões Filho torna público que estará realizando licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2019; Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de 
beneficio do tipo auxilio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara M. 
de Simões Filho, por Meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, do tipo: MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL (%); Data da abertura do certame: 13/08/2019, às 14h:00min. Local: 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba. Os 
interessados poderão adquirir o Edital acessando: http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  
na opção "Editais", ou gratuitamente na sala da COPEL, no endereço acima, de 2°  a 6' feira das 08h:00min às 
12h:00min. Os atos da Administração serão publicados no link acima. Simões Filho, 29/07/2019. Jusair 
Gonçalves Silva — Pregoeiro. Tel: (071) 2108 7236/7200. 
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BR-242 

169 
bicicletas, avaliadas em R$ 50 mil, foram recuperadas 

por Equipes da Delegacia de Furtos e Roubos de 
Cargas em Rodovias (Decarga), em Rafael Jambeiro, 
no Centro-Norte do estado. Cl carregamento tinha 

sido roubado na quinta-feira (25). Ninguém foi preso. 
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Itagi: estudante morre após ser 
estrangulada pelo próprio namorado 

'14 -q.:fl.:  

- 	--- 	. 
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SALVADOR Yasmin Adriane 
Brandão da Silva e Maria 
Clara Santos Souza, ambas 
de II anus, foram encontra-
das murtas na areia da praia 
de Piatã, na altura do super-
mercado Atakadãu Atakare-
jo, na Avenida Octávio Ma n-
gabeira, anteontem. 

Uma terceira pessoa tato - 
bem se envolveu na ocor-
rência. A jovem de 18 anos 
foi socorrida pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Sarou) para o Hospi-
tal do Subúrbio. Segundo a 
assessoria da unidade, ela 
recebeu alia médica ontem. 

O Centro Integrado de Co-
municação (Cicom) da Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca (SSP-BA) informou que as 
crianças morreram após se 
afogarem no mar. Policiais 
militares lotam acionados  

por volta das 18h e, ao che-
garem ao local, já encontra-
ram os corpos na areia. A po-
lícia ainda não sabe qual era 
a relação entre as vitimas. 

Ainda não há informações 
sobre as circunstâncias do 
afogamento. Na manhã de 
ontem, o delegado Nilton 
Tormes, titular da 120  Dele-
gacia (Irapuã), responsável 
pelo caso, afirmou ao COR-
REIO que os familiares das 
crianças podem ser respon-
sabilizados pelas mortes caso 
seja constatada negligência. 

"Ainda não sabemos a re-
lação entre as crianças. Mas 

primeiro questionamento 
que podemos fazer é: o que 
duas crianças estavam fa-
zendo às 18h no mar revolto 
desse domingo? Eu tenho fi-
lho nessa idade e não deixa-
ria. A Marinha anunciou que 

os ventos estavam fortes, 
que as ondas eram grandes e 
que não era para entrar. Se a 
gente perceber negligência, 
os familiares podem ser res-
ponsabilizados", afimuu 
Tormes. 

Na tarde de ontem, surfis-
tas aproveitavam as ondas 
da praia de Piará, no trecho 
onde houve o acidente. Ra-
fael Souza, 22 anos, contou 
que adora essa época do ano 
para surfar, mas que acon-
selha as pessoas menos ex - 
periclites a não entrarem no 
mar. "Para quem não co-
nhece é muito arriscado. 
Além disso, essa já é uma re-
gião em que tem muito afo-
gamento por conta das cor-
rentes e dos buracos. Entrar 
nu mar nesse período de In-
verno é muito perigoso, ain-
da mais criança", disse ele. 

FEPAINICÍDIO A estudante 
Adriele Santos Borges, 19 
anos, morreu após ser es-
trangulada e agredida en-
quanto tramava com o na-
morado, Joseph Antuann 
Santos Torres, 21, na noite de 
domingo (28), na zona rural 
de Itagi, no Sul da Bahia. 

As agressões foram come-
tidas pelo próprio compa-
nheiro. Ele foi preso em fla-
grante. O crime, ocorrido 
por volta das 23h, foi confi-
gurado como feminicidiu 
pelo delegado Moabe Mace-
do Lima, titular da 1,  Dele-
gacia, ligada à 9' Coordena-
dona de Policia do Interior 
(Corpin), em iequié. 

O delegado informou que 
casal passou o dia consu-

mindo bebidas alcoólicas 
junto com o pai e urna irmã 
de Torres, com os quais mo-
ravam. Ainda segundo ode-
legado. inicialmente, Torres 
negou ser o autor do crime, 
mas posteriormente confes-
sou que durante a relação 
sexual "esganou e bateu na 

vítima, vindo ela a desacor-
dar e falecer em seguida". 

"Ele disse que os dois ti-
nham costume de praticar 
violência durante o sexo. 
Mas vimos que havia agres-
sões no supercilio da vitima 
e que, no pescoço, além das 
marcas de estrangulamento, 
tinham perfurações de 
unhas", disse u delegado. 

Pela violência empregada 
nas agressões é que u crime 
fui considerado como de fe-
minicidiu. informou Lima. 
Pela Lei 13.104/2015, o femi-
nicídio é considerado crime 
hediondo, com pena mais 
grave, e tem como principal 
fundamento o fato de ter sido 
cometido em razão de gênero. 

Segundo a delegada titular 
de itagi, Wilma Auxiliadora 
Caldas, familiares contaramn 
que a vitima já havia sido 
agredida pelo namorado ou-
tras vezes. Joseph está à dis-
posição da Vara Criminal de 
ltagi. "Expedimos as guias 
para perícia e instauramos u 
inquérito", explicou Wilma. 

O mau tempo derrubou até um coqueiro na beira da praia de Piatã, local onde os corpos foram encontrados 

Crianças morrem afogadas na 
praia de Piatã; policia investiga 

MARINHA DO BRASIL 
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR 

AVISO DE EDITAL 
Entoei:mãe disponivel no saro mereacomposgovernarnentam.gov.br  e liaste Centro de 
IntendAncia. situado na Estrada On Base Naval do Aratu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsin.. 550 Tornd do Pulite, Sorvado,. 

aingondornento do Preparo Eletrônico rP 110019, paro contrnlad10 de nerviços do ~caem 
ospecialmadn ama animação de smviços do transporta do cargo fracionaria, do tipo porto o porta, 
tear nas terrestre e doca, pedindo do Salvador para localidades dentro do território nadond. 
Miando. lambam, atender Moro inverso. para aquisição de Pim.. Baterias Automotivas e 
Estacionárias, conforme condoem: ostribeleddna no Edital o seu. anoitos. Entrega e abertura dos 
propostas ata o dm: 13/090019. As 09:30 horas (Horário de Brinda). 

 

SECRETARIA I 
DA SAUDE 	 Estado da Balda 

HOSPITAL ESPECIALIZADO COUTO MAIA • AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELE. 
TRONICO n.170019. 
Abaram 00,08125100, 09.00 horas (HORARIO DE BRASILIA•DF). Objeto: Aquisição do Ma. 
Iodais de Laboratório com Comodato do Equipamentos 11111. Testes, Cartões). Emalais): 
05.05.0 Edital o naus anexos podarão ser obtidos através dos eitos yorrw.eornoresnol.baoov, 
tu e imaw.licilacoes.e.eom.k. Licitaçâo Banco do Brasil: ID 779979.05 intoralmados podarão 
entrar em contato oitavas do E-meu: kom.copelemoudoboxiov bc ou poio número do telefono: 
(71) 3103.7158, ou prnserxialmento do sopitada o madmfoiro, das 08h0Ohoms As 16h0Ohores. 
S.dvadar. 29/07/2019. Hélio da Silva Borges / Pregoeiro Oficiei) Instituto Couto Mala. 
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DISPENSA EMERGENCIAL et• 0150019 
Aviso DE CONVOCAÇÃO 

Gramma Ernorgenciot, art. 59. IV, da Lei EaMilital e. 9.433105. Abertura: 011080019 As 
14h0Ornin. Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI. 
ÇO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA 0 HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIO LEAL E AOS. 
PITAI. ESPECIALIZADO JULIAN° L109EIRA. Frimliní 01.28. Local, Amada. no. 400. 1. Andar. 
Sela 10 - CAB - Salvador. BA. Os intaresmsdos poderão obtm informaçdes orou Tonna do Retenha. 
da no amorno lídima mendonndo, da digerida n sesta-fnira. das Rh3Ornin As 18:00 h0f115 Ou pela 
sanai. dlc.ficitacsordionude bit ocióbi. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71) 3115. 
4340, Salvador. 291111 julho do 2019. Fábio Vilas•Bo“ Pinto • Secretario Estadual da Saúde. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N. 045•19PP.PMG 

O Pregoado da PM de GUANAMBI. BA rioaignado através elo Cindido n• 4111 de 14110 dezembro 
de 2018, leva ao oonhecimento dos interessados. ouso adiai do PREGÃO PRESENCIAL 14.  
045.19PP•PMG Me ratificado o Anoso I do Tramo do Roferanda e o Anexo IV do insInonrinho 
C.ordeealõrie - Prntinfita Financeira. A Data do certame perrrinnión n mareada iniddmantn. nu 
seja, 12f0F1/2019 As 08hOOmin, ern sua sedo. OBJETO: Contradição do empresa paro locação do 
solhado de coninhadade poblica. LDO, PPA, LOA, recursos humanos e portal da transparânoa, 
Heti. conversão de bana) de dados e capacitadio dos servidores para uso das ferromenlas ano. 
arma dascrição doo serviços melados nasal termo do referAncia, para atender às necessidrales 
do amaciai° de Guandada•Ba. O Edital retificado enconati•se disponível no siar. ampeaguanorata. 
bo9ovArfitod000oa. no mntaii lmilaCialsn9f32465$1.0mml rtoono soda da Prefeitura Muddani. 
majoras infanimpties no Solaf Mo Licitação de 07hOginin As 1211000i0 o 141100min As 17h00min. 
%Ware (77)3452-4312/4310 - Divulgação dos outros alas Diário Oficial Me: ja.vcságonatatIL 
L0,~t 2515712015.110140,5101 Ribeiro dos Santos Pregoeiro. 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
O Pregoeiro da Camaro M. de Simões Faio torna público que eutará reaticando licitação 
nn modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n• 000/2019; Objeto: Prestação de aerviços da 
amem:lamento o fornecimento do beneficio do tipo auxilio olimentripão (Valo Alimentação e/ou 
Vale Ref eição) para os aervidores do Cairiam SI. de Simões Filho, por meio de crédito em cardai 
rergnatiodnietreaMco efou chio, do tipo. MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL 
(Yd; Dota da °bedum docertarne: 13/080019. às 14500040. Local: Sda da Cornisslo Permanente 
de Licitação. (Amido a Praça da Sibila, suo - Centro -511055, Fillsa/Ba. Os interessados poderão 
ndquirk o Edilal 000sesndo:~9 toortaidatransonfencia com bdranstra11donos2665 na ~4o 
!Editais", ou gratuitamente na sola do COPEL, no endereço mana, da 06' loira das 0811:00min 
Os 1211:00nitn. Os atos da Adniniatração emito publicados no link acima. Simões Filho. 29/002019, 
Juan', Gançaimin Sava - Pregoeiro. Te!: (071) 210R 72360200. 

SOA SAÚDECRETA 	Estado da Bahia 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BANIA SUVISA • SUPERITENDÊNCIA 
DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE • LACEN• LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBUCA PROF.  GONÇALO MON2. AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Elotrcenlco 02712019, 
Objeto: Aqufaição do kg. do magentas paro daterrninação I otomdtrica de flúor livre em 
Agua. Famítio, 68.10. Doto: 12109001900 09:00h, (Horado do Brnsilin-OF) Local Me: xix0L 
116.110000s.o.09mis OS intoressados poderá° obtor o Edital ocntto anoiros, atroada dos altas: 
yeresdiclIncoes-e COM.br  o yivemcomonisnoLba.gov.bt. Outros esclarecimentos podenlo ser 
obtidos na COPE L, das 013:3011 da 12:01:111 e das 14:0011as 16,0011, lel: (71)3116.5089. Salvador, 
29 do tolho de 2019. Josefa do Silva Una Batelle( - Pregoeira. 

SESAB 

S DE CA  Rs  E TA 6ADREI A I 	it 
rt 	Estado da Bahia 

AVISO DE LICITAÇÃO • PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/2019, ID: 777432 - SECRETARIA DA 
SAÚDE DO ESTADO DA BANIA • SUPERINTENOENCiA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE ISAFTEC). At:anima: 21/01/2019. As 15500min. (HORÁRIO 
DE BRASILIAOF). Obielo: Aquisição de Medicamento: PEMBROUZUMABE. "REGISTRO DE 
PREÇO". Forriniats), 65.01 silo' raugglasimem canis O Edital o mus momos poderão sor 
obtidos através dos eites yorny,comonartel.bóroov Si  e otramileacoeme,corn.k. Os Inter assn• 
das invIerfro °neer em contata nenvós do 0411011: járnando ointoOnaudr 0, fooviat, toleima: 1711 
311541334 / 3115-4307 ou paaaandalmanta, do angusto n snirtmfoira, das 09005 As 17:30h no 
endmepx 17 avenida n" 400 - Plataforma VI Lado 13" 1" andar. sala 112. Centro Administrativo da 

CAI3, Salvador • BA. 29/07/2019. Fernando Lima Pinto . Pregoeiro (o) Oficio!. 

SESAB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
AVISO ABERTURA • CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE re. 001/2019 

°Fundo Municipat de Sepide de Riacho de Santana, Sada. Cirna púdico que estará recebendo no Secre-
taria Municipal da Saúdo do Mirim do Sontana(BA), citando 0500 Gemino Coelho, Centro, na ddado de 
(todos de Santana. Bahla, 9.5,0 14 Contssno Espoja! de Crodencinme,At a por* 140 1110 14 do aposso de 
21110, no hoaris entro 08h0Omin as 12103min odes 14500 min às 17100 min de segunda acedo, durante 

pedido do 12 meses. a ~menta" para cradratrarnanlo pra contratado de pimentas) lisksriedes 
pdsacada)jud6cats) ama a fROTIAÇO0 de serelys rum aflita Gorar. Comutam. Pniqulabia. C 

Oiropedis Mamo Obstiartria.Pedirmiti, Cirurgia Dentada Enfada/voa, Nulddfda I,iaimafio. Moa. 
ção Fisica. Fonoaudiologia, Fartnanáidies, Biorselnica.Amlatirda Somd, Prairtiobgin. ~nada, Tórrtioci 
Cal ENOrrnadern, COndukr. UNIOU0110.740 e Atendimento Arribulotalal. Incluindo entre eles fatiotas de 
Iodas essas castigadas profssimais. mire mord:mento aos varerbs do Saiamo Ulla,  de Saúde (SUS). 
da todo púdico municipal do saUdo, edninIstrodat drelarnente poio Funda 	Soo& do RlaCh0 
de Untou, os odderrnidade moi o Pcraola 1703 de lide julho de 2019, Lei • 	 Ando Município e 

oispordvels rufa 
Salibmatta. Ltd 
2019. A/Md ah 

POLÍCIA NÃO TEM 
IMAGENS DE ATAQUE 
QUE DEIXOU 1 MORTO 

VERA CRUZ A Policia Civil 
não vai contar com imagens 
para auxiliar nas investiga-
ções do ataque que deixou 
uin morto e cinco feridos no 
sábado (27), em Vera Cruz, 
na Ilha de ltaparica. Os ati-
radores chegaram a uma 
'festa paredão', que aconte-
cia dentro de unia casa na 
Avenida Ernesto Carneiro 
Ribeiro, na localidade de 
Coroa, e disparam contra as 
vítimas. Uma delas foi iden-
tificada como Ronaldo Bispo 
dos Santos, 21 anos. 

Outras cinco pessoas, que 
não tiveram a identidade di-
vulgada, também ficaram 
feridas e furam socorridas 
para hospitais de ltaparica e 
Salvador. O estado de saúde 
delas não foi divulgado. 

O titular da 24,  Delegacia 
(Vem Cruz), delegado Ricardo 
Amorim, afirmou que não 
havia câmeras na região. Ele 
disse ainda que há uma linha 
de investigação para o crime. 
"Estamos investigando e já • 
temos, sim, certo avanço. 
Não vou dar detalhes para não 
atrapalhar as investigações." 

A assessoria da Policia Ci-
vil informou que os "tiros 
vieram de fora para dentro" 
e que testemunhas estão 
sendo ouvidas. 

.000153.0 elicropões amoitem O Edital de Croderidamento o sous anona 
os Intoremodoa no areie MI Secreta/Ia Munklpal do Saúdo OU odes Sins ~da 
arcaStin3404155+114~0MadsSidrail~. Radio do Santana-BA, 29 do' 
Rocha Loomde Presidente CEC. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasia. 	  

CNPJ N° 	  

Endereço. 	  

Cidade 	 Estado 	 Tel 	  

E-mail. 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios 
do tipo auxilio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara 
Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável 
em estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida neste Edital e seus anexos, a ser 
julgado pela MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL (%). 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-
lo ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacaoacamarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/.  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Local: 	 de 	 2019. 

Nome do Contato por extenso 

R. G. N° 	  

Assinatura: 

Página 1 de 45 

Jusair Go alves Silva 	CÂMARA MUNICIP 
Pra °sim 	 Elder 
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. 	 . 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FII1-10 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO N° 017-2019 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n°10.520 de 17 de julho de 2002; 
Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 123 de 14 de dezembro de 
2006 e pelo Decreto Municipal n° 1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL N°008/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 123/2019 

OBJETO A CONTRATAR: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e 
fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale 
Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito 
em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais 
credenciados, na forma definida neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data 	para 	abertura 	do 	certame: 
13/08/2019. 

Horário 	de 	abertura 	do 	certame: 
14h:30min (horário local) 

Pregoeiro: Jusair Gonçalves Silva (Portaria n°002/2019) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho- 
Ba, 	CEP: 	43.700-000 	- 	telefax.: 	(71) 	2108 	7200/ 	7236 	- 	Site 	de 	Publicação: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/  
E-mail: licitacaoQcamarasimoesfilho.ba.qov.br  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Jusair Gonçalves Silva, 
designado através da Portaria n° 002/2019, torna público para conhecimento dos interessados que 
na data, horário e local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo n° 
123/2019, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Taxa de Administração em 
Percentual (%), destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação (Vale Alimentação e /ou 
Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em 
cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, na 
forma definida neste Edital e seus anexos e de acordo com os seguintes dispositivos legais: Lei 
Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei 
Federal n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal n° 1.078 de 08 de janeiro de 
2007. 

OBJETO 

1.1. 	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e 
fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale 
Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito 
em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais 
credenciados, na forma definida nesse Edital e seus anexos. 

2. 	DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 13/08/2019 
INÍCIO DA SESSÃO: 14h:30min (horário local) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia s/n — Centro - Simões 
Filho/Bahia CEP: 43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236. 

2.1. 	Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a 
realização da Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais 
na data prevista no preâmbulo deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil 
imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova 
comunicação. Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento licitação, 
nesta hipótese a licitação será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes 
que tiverem adquirido o Edital. 

3. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. 	Só poderão participar da presente licitação, as empresas 
compatível com o objeto a ser licitado e que atenda a todas 

que tenha o ramo de atividade 
as exigências deste Edital. 
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3.2. 	Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de pessoas 
jurídicas. 

3.3. 	Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo de 
falência, 'de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com a 
Câmara Municipal de Simões Filho ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem 
constituídos na forma de empresas em consórcio. 

3.4. 	Não poderá participar desta licitação, Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no 
País. 

3.5. 	Não poderá participar desta licitação, Cooperativas de mão de obra, conforme Termo de 
conciliação Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a União. 

3.6. 	É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas 
na Lei Federal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn°. 8.666/93. 

3.7. 	Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive 
os extraídos via internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, 
ou em cópias não autenticadas desde que acompanhados dos originais. 

	

3.8. 	Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINISTRAÇÃO, 
necessário será o comparecimento do interessado na sala da Comissão de Licitação 
munido de originais e cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior à 
realização da sessão de abertura. 

	

3.9. 	Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 

3.10. Não será permitida a participação de empresas que queiram ou tenham enviados seus 
ENVELOPES (Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via 
Correios/Sedex/Viação Aérea. 

3.11. As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar 
junto a Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário e 
local indicado neste Edital por meio de representante legalmente constituído. 
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4. 	DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. 	Considera-se como representante legal, o credenciado junto ao pregoeiro a pessoa física 
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 

4.1.1. O credenciamento será efetivado por: 

Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples 
Carteira de Identidade, acompanhada da original; Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social, em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia 
autenticada em Cartório. No caso das Sociedades por Ações, apresentação do 
documento de eleição e posse dos administradores, em cópias simples 
acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório. 

Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO III, do Edital), acompanhada de cópia 
simples da Carteira de Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto 
ou Contrato Social, em cópia simples e o respectivo original, ou cópia autenticada 
em Cartório. 

Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será 
apresentada por instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, 
preferencialmente, o conteúdo constante no modelo do referido anexo, (caso seja 
PARTICULAR com firma reconhecida em Cartório) e também o Estatuto/Contrato 
Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada 
por Cartório). O mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade ou outro 
documento oficial de identificação que contenha foto, em cópia simples 
acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada por Cartório. 

A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da 
procuração/credencial, não excluirá a empresa interessada de participar da 
licitação, mas impedirá o Representante de se manifestar e de responder pela 
empresa a qual está vinculado. 

Para dirimir dúvida sobre a atividade econômica compatível com o objeto da 
licitação — quando esta não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou 
estatuto — o servidor responsável pelo credenciamento poderá consultar o portal 
eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de 
forma a permitir, com clareza, a identificação do representante indicado. 

	

4.2. 	No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em 
separado, fora dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos:" 
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Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos 
Administradores; 

CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 

Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO IV. 

	

4.3. 	Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizará o 
representante legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja 
feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos 
envelopes da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, 
na presença de todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o 
lacre novamente. 

4.4. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação de 
habilitação, sem representante credenciado, deverão remeter fora dos envelopes, à 
declaração acima. 

4.5. Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

4.5.1. Apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando 
ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, com data de 
emissão não superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação e será apresentada 
FORA dos envelopes n° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e n° 02 (HABILITAÇÃO), 
modelo ANEXO VII. 

	

4.6. 	Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto 
acima. 

	

4.7. 	Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por 
cartório, ou cópia não autenticada acompanhada do original. 

	

4.8. 	Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em 
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

	

4.9. 	A ausência de apresentação do credenciamento impedirá o preposto da licitante de se 
manifestar e responder pela empresa durante a sessão. 

4.10. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
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DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

5.1. 	Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus 
lacres, contendo em sua parte externa os seguintes elementos: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 
ENVELOPE N°01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 	 
CNPJ 	 

ENDEREÇO DA LICITANTE. 	 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA.  

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 
ENVELOPE N° 02 — DOCUMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ N° 	 

ENDEREÇO DA LICITANTE' 	 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA.  

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato 
convocatório, redigida em português, em papel timbrado da licitante, somente por meio 
mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a 
última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa. 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo todas as despesas 
que forem devidas. Quanto à Taxa de Administração, esta deverá ser expressa em 
percentual (%) com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, admitindo-
se taxa nula (0%) ou negativa. São vedadas propostas alternativas (divergentes do 
Edital) ou com descontos alternativos. 

Prazo mínimo de validade da Proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 
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A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os serviços a 
serem executados e conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da 
remuneração global. 

Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas 
necessárias para a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto 
desta licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas neste ato 
convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as 
despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, 
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço 
ofertado corresponder, rigorosamente, ás especificações do objeto licitado, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

6.2. Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles 
apresentados por extenso, a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por 
extenso. 

6.3. 	Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, 
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. 	Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem 
seqüencial e encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1. Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

l. 	Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de 
empresa individual, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua 
compatibilidade com o objeto licitado. 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo 
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de 
documentos de eleição de seus administradores, em cujo teor se comprove o seu 
ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado. 
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ESTADO DA BAHIA 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício. 

IV. 	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

1. 	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 

expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 
da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho— Lei Federal n°12.440 de 07 de julho de 2011. 

7.1.3. Qualificação técnica, consistindo nos seguintes documentos: 

Comprovação através da apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade 
técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
que cumpriu ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório, contrato 
mantido com o emitente do atestado, desde que o serviço prestado seja semelhante 
ao objeto desta licitação (serviços de fornecimento de Vale Alimentação e/ou Vale 
Refeição). Os atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com 
assinaturas de funcionários sem competência legal para atestarem a execução dos 
serviços. 

Relação explícita de todos os estabelecimentos credenciados com seus respectivos 
endereços, preferencialmente, em Simões Filho e nos demais Municípios da Região 
Metropolitana de Salvador. 
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7.1.4. Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

1. 	Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) 
dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne 
prazo de validade; 

Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), à data de apresentação das propostas, na 
forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC do IBGE. 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, contendo a Certidão de Regularidade 

Profissional, ou outro documento que a substitua, conforme determinado pelo 
respectivo Conselho Regional e nos termos das Resoluções n°s 871/2000 e 
899/2001 do Conselho Federal de Contabilidade, comprovando a boa situação 
financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices.  oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço 
Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de Abertura e 
Encerramento, extraido do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial; 

A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada 
com base no seguinte parâmetro: 

AC + RLP 
ILG -   a 1,0. Onde: 

PC + PNC 

ILG 	= índice de liquidez Geral 
AC 	= Ativo Circulante 
RLP 	= Realizável a Longo Prazo 
PC 	= Passivo Circulante 
PNC 	= Passivo Não Circulante 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), no índice 
referido no item anterior, quando de sua habilitação deverão comprovar, 
considerados os riscos para a administração, um patrimônio liquido no valor mínimo 
de 10% (dez por cento) do total anual estimado para esta contratação, admitida a 
atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais. 

A licitante _com menos de um ano e mais de seis meses de existência, que ainda 
não tenha balanço, deverá apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus 
Direitos, Obrigações e Patrimônio Líquido relativos ao período de sua existência, 
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avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência (S) maior ou igual a um (k a 
1,0), conforme formula abaixo: 

Ativo Total 
s=  	a 1,0 

Passivo Circulante 

c. 	As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço, assinado por contabilista comprovadamente habilitado. 

V. 	Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas a publicação de 
Balanço, na forma da Lei 6.404/76, apresentar cópia da publicação de: 

Balanço Patrimonial; 
Demonstração do Resultado do Exercício; 
Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; 
Demonstração das mutações do Patrimônio Liquido e 
Notas Explicativas do Balanço. 

7.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal, assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, na forma do ANEXO V. 

7.1.6. Declaração de que entre os sócios da empresa não existem servidor público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma 
do Art. 90 III, da Lei 8666/93, na forma do ANEXO VI. 

7.1.7. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal, na forma do ANEXO VIII. 

7.2. 	As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão 
consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

7.3. 	Os documentos emitidos através da internet, quando necessário, terão suas autenticidades 
confirmadas por meio de consulta "on-line". 

8. 	DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1. 	Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documentos 
constantes do item 5 do Edital procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

8.2. 	A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste EDITAL e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 
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8.2.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital. 

8.2.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

8.2.3. Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento. 

8.3. 	Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o 
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o 
recebimento de novas propostas. 

8.4. 	Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e 
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, 
devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter preço melhor. 

8.5. 	As propostas não desclassificadas serão selecionadas para etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

8.5.1. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

taxas até 10% (dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

8.5.2. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8.5.3. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
Menor Taxa de Administração em percentual (%), admitindo-se taxa zero, ou 
negativa. 

8.5.4. O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será 
definido pelo pregoeiro, tomando por base, o menor valor apresentado entre os 
licitantes. 

8.5.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas iniciais, o pregoeiro fará o sorteio 
para a etapa competitiva de lances verbais. 

8.6. 	Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

8.7. 	Havendo empate entre as empresas será assegurado, como critério de desempate a 
preferência de contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 
(EPP). 
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8.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da 
negociação, as ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco 
por cento) superior ao valor do lance. 

8.7.2. Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada, será convocado 
para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 
1° lugar no certame, no prazo máximo de cinco (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do exercício do direito de desempate. 

8.7.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais MEís ou EPPis remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no sub item 8.7.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.7.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por ME ou EPP. 

	

8.8. 	Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital. 

	

8.9. 	Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação 
estabelecidas neste edital, no que se refere a Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, 
Qualificação técnica e Qualificação econômico financeira. 

8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado 
por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, do pagamento ou do parcelamento do débito; e para a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
a preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

8.10. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
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8.11. Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.12. Nas situações previstas nos incisos 8.5 e 8.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9. 	DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. 	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

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

9.3. 	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

9.4. 	Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor. 

9.5. 	Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato no prazo definido em edital. 

9.6. 	Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

9.7. 	O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacões legais. 

Jus* nnglves Silve 

t.s.90eluU 

CÂMARA MUNICIP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elder C 

E SIMÔES FILHO 

a 

Página 14 de 45 

dii,• 
Usa 	Perura Santos 

MEMBRO DA COPEL 

 

COPEL 

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200.2 de 24/08/2001, que institui Intraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP•Brasil. 



CÂMARA MIJNIC 

Elder C 

Jus* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnnglves SINA 

Página 15 de 45 

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200 001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 'CP-Brasil. 

é o  

, ,ta 

Josane Per, ira Santo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MEMBRO DA COREI. 

E SIMÕES 

aula 

COPEL 

Segunda-feira, 29 de Julho de 2019 1 Edição N° 1.035 1 Caderno II 
	

15 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

10.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 

vencedora que tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

10.2. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços 
readequada ao valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade 
com a proposta escrita. A referida proposta será encaminhada à Administração, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis. 

10.3. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou 
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração até o 5° dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, 
nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93. 

10.4. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e 'observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.5. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei n° 8.666/93. 

10.6. A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão 
temporária pelo prazo de 12 (doze) meses. 

10.7. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de 
procuração 'devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 
assinar o contrato em nome do proponente. 

10.8. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

11.2. Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

11.3. 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 dia de 

expediente na Câmara Municipal de Simões Filho. 

11.4. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
devendo ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11.5. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente 

na própria ata. 

11.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) 

dias, após a publicação dos contratos, findos os quais poderão ser destruidos. 

11.7. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 

11.8. A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil. 

11.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

11.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá 

com base na legislação em vigor. 

11.11. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal. 

11.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Simões Filho/Ba. 

11.13. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

11.14. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

11.15. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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11.16. A Câmara Municipal de Simões Filho poderá revogar a presente licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, 
ou por provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e fundamentado. 

11.17. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

11.18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do 

procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

11.19. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

11.21. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação 
estão consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme rubricas: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.46.00 — Auxílio Alimentação. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1. A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por 

preço global. 

DOS ANEXOS 

14 1 . SãO partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo ll - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
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Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da CF; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90 da Lei 8.666/93; 

Anexo VII - Modelo de Declaração Lei n° 123/06; 
Anexo VIII — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IX - Minuta de contrato. 

Simões Filho, 12 de julho de 2019. 

Jusair Gonçalves Silva 
Pregoeiro 

Jusair r.olups Ritter% 

#1N 

Josan ateira Santos 
MEMBRO DA COPRL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔE 

Elder Ceies 
	

aula 
COPE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

	

1. 	OBJETO/JUSTIFICATIVA 

1.1 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação 

e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de 

crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais 

credenciados, na forma definida neste Edital e seus anexos. 

	

1.2 	
JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa especializada no fornecimento de beneficio do 

tipo alimentação • (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição), se justifica para cumprir 
efetivamente a Lei Municipal de n° 1116, de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre a 
concessão de auxílio alimentação no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

2. 	DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. MODALIDADES DO BENEFICIO ALIMENTAÇÃO 

O benefício será disponibilizado nas seguintes modalidades: 

VALE REFEIÇÃO: Em meio eletrônico, cartão magnético ou de similar tecnologia 

equipado com chip de segurança, para aquisição de refeições em estabelecimentos 
comerciais credenciados (restaurantes, lanchonetes, padarias ou similar); e/ou 

VALE ALIMENTAÇÃO: Em meio eletrônico, cartão magnético ou de similar 

tecnologia, equipado com chip de segurança, para aquisição de gêneros 

alimentícios de primeira necessidade, in natura, em estabelecimentos comerciais 
credenciados (hipermercados, supermercados, armazéns, mercearia, açougue, 

peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios). 

2.1.1. O auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) deverá ser fornecido 

por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip, com sistema de controle de 
saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das transações 

eletrônicas, através de sua digitação nos equipamentos respectivos pelo 
usuário/servidores no ato da aquisição dos gêneros alimentícios e refeições nos 

estabelecimentos credenciados. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

2.1.2. Os créditos referentes ao valor aprovado serão disponibilizados mensalmente, nas 
modalidades e percentuais abaixo, podendo ser alterados, por solicitação da 

CONTRATANTE, sempre que necessário: 

- 100% Refeição, com alternativa de, 
- 100% Alimentação ou 
- 50% Refeição e 50% Alimentação. 

2.1.3. As recargas dos cartões alimentação/refeição ocorrerão conforme solicitação da 
CONTRATANTE via sistema, e deverá ser disponibilizada nos respectivos cartões 

eletrônicos e/ou magnéticos, com chip, no 10 (primeiro)  dia do mês para os 

beneficiários. 

2.1.4. O valor creditado é cumulativo, ou seja, o que porventura não for utilizado no mês 
anterior deverá ser transferido para o mês seguinte e mantido caso o beneficiário 

seja excluído ou suspenso do sistema de cartão. 

2.2. A emissão inicial dos cartões será sem ônus para a CONTRATANTE, assim como a cada 
acréscimo de novos usuários, inclusive nos casos de trocas e substituições e, em caso de 
extravio fica responsável pela emissão da 2' via. O valor unitário :do cartão extra, para 
efeitos deste item, deve estar embutido na taxa de administração proposta pela 

CONTRATADA. 

2.3. Os cartões deverão ser entregues na Coordenação de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Simões Filho, embalados individualmente e com identificação nominal, ficando 
a licitante vencedora responsável pelo custo e risco do transporte dos cartões até a efetiva 

entrega e recebimento por servidor do respectivo setor. 

2.3.1. Os cartões deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de 
utilização, com as seguintes personalizações mínimas: 

2.3.1.1. 	Razão social da CONTRATANTE; 

2.3.1.2. 	Nome do servidor da Câmara; 

2.3.1.3. 	Numeração de identificação, conforme disposto na legislação aplicável; 

2.3.1.4. 	Validade de no mínimo 12 (doze) meses. 

2.4. 	O prazo máximo para a entrega dos cartões é de 07 (sete) dias úteis, após a solicitação do 
Órgão, devendo a empresa disponibilizar os créditos no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito horas), após a respectiva solicitação. 

2.4.1. A entrega de cartões deverá ocorrer no seguinte endereço: Câmara Municipal de 
Simões, Praça da Biblia, s/n — Centro — Simões Filho - BA — CEP 43.700-000. 



DIÁRIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOFICIAL Segunda-feira, 29 de Julho de 2019 1 Edição N° 1.035 1 Caderno II 
21 

 

CAMPA MUNICIPAL DE %I IDES IMPO 

  

    

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

2.51 	A licitante vencedora deverá disponibilizar para a Câmara Municipal de Simões Filho, 
sistema próprio, via Internet/WEB, para pedidos de créditos mensais, solicitação de 
emissão de novos cartões e 2' via, bloqueio/desbloqueio, inclusões, exclusões, 
acompanhamento dos pedidos e consulta via WEB, no prazo de até 05 (cinco) dias da 

assinatura do contrato. 

2.5.1. O sistema de administração de cartões deverá disponibilizar relatório gerencial para 
a CONTRATANTE, com as seguintes informações mínimas: Nome do servidor da 
Câmara Municipal de Simões Filho, número do cartão, data e valor do crédito 

concedido. 

2.5.2. O sistema deverá possibilitar o bloqueio imediato do uso de qualquer cartão, pelo 
servidor indicado pela CONTRATANTE, ou ainda quando da comunicação de perda 

ou extravio ao serviço de suporte técnico. 

2.5.3. O sistema deverá possibilitar o bloqueio temporário a fim de evitar custos com 

confecção e emissão de novo cartão. 

2.5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento (telefônico e via 
internet), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para prestar 
serviços de comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, bloqueio e 
desbloqueio, senha, extrato, consulta de saldo e consulta de estabelecimentos 

credenciados. 

2.6. A CONTRATADA deverá comprovar, na data de assinatura do contrato ou sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE, durante a contratação, que possui credenciamento com 
pelo menos 30 (trinta) estabelecimentos na Região Metropolitana de Salvador, incluindo 
restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, peixarias, hortimercados, comércio de 
laticínios e/ou frios, supermercados e hipermercados, sendo que pelo menos 10 (dez) 
estejam no Município de Simões Filho, distribuídos da seguinte forma: 03 (três) 
supermercados/hipermercados, 04 (quatro)restaurantes, 02 (duas) padarias/lanchonetes e 

01 (um) açougue, com seus respectivos endereços. 

2.6.1. A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas, 
que possuem o maior número de filiais espalhadas pela Região Metropolitana de 
Salvador, tendo tal exigência o objetivo de garantir que todos os servidores da 
Câmara Municipal de Simões Filho possam utilizar seus cartões 
alimentação/refeição, nas cidades que residem/trabalham. 

2.6.1.1. A Região Metropolitana de Salvador compreende os municípios de: Camaçari, 
Candeias, Dias d'Ávila, ltaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São 
João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, 

Simões Filho e Vera Cruz. 
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2.6.2. Durante a contratação, as listagens contendo as redes credenciadas deverão ser 
apresentadas individualmente para o cartão alimentação/refeição. 

2.6.3. O reembolso aos estabelecimentos credenciados deverá ser efetuado 
pontualmente, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, independentemente 
da vigência do contrato, ficando claro que a CONTRATANTE não responderá 
solidária nem subsidiariamente por esse reembolso. 

2.6.4. Poderão ser exigidas cópias dos convénios celebrados com os referidos 

estabelecimentos, a critério da CONTRATANTE. 

2.6.5. Por solicitação do CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA, ampliar a rede de 
credenciamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da solicitação. 

	

2.7. 	Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os servidores usuários dos cartões 

alimentação: 

2.7.1. Após cada transação, o saldo disponível deverá ser impresso no comprovante de 
venda, para que o servidor tenha controle dos valores gastos e do saldo disponível; 

2.7.2. Consulta de saldo e extrato do cartão magnético e/ou eletrônico via internet; 

2.7.3. Consulta de rede credenciada/afiliada atualizada via internet; 

2.7.4. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica. 

2.8. A Contratada deverá, obrigatoriamente, indicar um preposto o qual terá amplos poderes 
para responder pelos serviços a serem contratados. Em hipótese alguma, qualquer 
funcionário da CONTRATADA que não o preposto ou o representante legal, poderá • 
reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da contratada e/ou contratante. 

	

2.9. 	A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer 
natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira 
responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem 

como prejuízos causados a terceiros. 

2.10. A licitante vencedora obrigar-se-á a pronunciar e esclarecer em até 03 (três) dias úteis, 
sobre eventuais reclamações dos usuários dos cartões alimentação/refeição acerca dos 
estabelecimentos credenciados, sendo tais informações encaminhadas pela Coordenação 

de Recursos Humanos e/ou fiscalização do contrato. 



losa" 'ereira Santos' 
MEMBRO DA COM. 
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3. 	DO VALOR E DA QUANTIDADE ESTIMADA DA CONTRATAÇÃO 

	

3.1. 	
A quantidade estimada a ser fornecida é de 110 (cento e dez) cartões, com recarga mensal 
unitária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A quantidade expressa se refere a um número 
estimado a ser apresentado para fim de atendimento deste Edital, podendo haver aumento 

ou diminuição conforme necessidade. 

3.1.1. O valor estimado de crédito mensal, em todos os cartões, é de aproximadamente 

R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 

	

3.2. 	
O valor da contratação será composto de duas parcelas, sendo uma referente à 
remuneração dos serviços prestados (taxa de administração) e outra decorrente dos 
repasses dos valores, por meio de créditos inseridos nos cartões emitidos em favor dos 

profissionais. 

	

4. 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

	

4.2. 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

	

4.3. 	
Fornecer a relação de beneficiários do auxilio alimentação a serem cadastrados para 

execução contratual. 

	

4.4. 	
Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas 

pela CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

	

4.5. 	Informar oficialmente qualquer modificação na execução dos serviços com antecedência 

mínima de 24 horas. 

4.6. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 

credenciada. 

4.7. Indicar à CONTRATADA os privilégios dos usuários para a gestão do sistema, 
administração e consulta dos lançamentos, registros e regularizações necessários. 

4.8. Não consentir que outrem execute os serviços sob responsabilidade da CONTRATADA. 

4.9. 	
Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a 

apuração de. condutas irregulares, concedendo-lhe prazo para defesa. 

4.10. Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da execução 

dos serviços descritos no anexo único deste contrato. 

Ives Silva 

Oen u 

CAMARA MUNI CI PAL 
Elder 	de Paula 

COPEL 
Juseir 

Membro 
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4.11. Enviar mensalmente arquivo contendo as informações individualizadas dos servidores para 

crédito do benefício alimentação. 

4.12. Cumprir todas as obrigações em conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, do Contrato, do Edital e dos seus Anexos. 

5. 	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado, em consonância com este 
Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial de 

n° 008/2019. 

	

5.2. 	Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais. 

	

5.3. 	Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 

a que estiver sujeita. 

	

5.4. 	Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na 

execução dos serviços. 

	

5.5. 	Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos credenciados, no valor dos cartões 

utilizados pelo CONTRATANTE, durante o período de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*validade, independente da vigência 

do contrato, ficando de logo estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária 
ou subsidiariamente por qualquer reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA. 

5.6. Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a relação atualizada dos 

estabelecimentos credenciados com nome e endereço. 

5.7. Por solicitação do CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA, ampliar a rede de 
credenciamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da 

solicitação. 

5.8. 	Manter nos estabelecimentos credenciados uma identificação padronizada e de fácil 

localização, com o logotipo da CONTRATADA. 

5.9. 	Providenciar a imediata correção de possíveis deficiências, -apontadas pela 
CONTRATANTE, no que se refere à prestação dos serviços, ora contratados. 
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Providenciar a imediata substituição de cartões que comprovadamente, forem perdidos ou 

danificados, sem custo para a CONTRATANTE. 

5.11. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

5.12. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro 
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, 

estadual ou municipal, vigentes. 

5.13. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da CONTRATANTE, cumprindo as 

exigências da mesma. 

5.14. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no 

artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

6. 	DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

6.1. A CONTRATADA não deverá ultrapassar os seguintes prazos máximos: 

Fornecer cartões para os usuários. 

Implantação do sistema e treinamento. 

ATIVIDADES 

07 (sete) dias úteis, a partir 

da solicitação. 
05 (cinco) dias úteis a partir 

da assinatura do contrato. 

PRAZO 

Disponibilizar crédito para cartões novos. 

Apresentar uma relação nominal contendo no mínimo 30 (trinta) 
estabelecimentos na Região Metropolitana de Salvador, 
incluindo restaurantes, lanchonetes, padarias, açougue, 
peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, 
supermercados e hipermercados, sendo que pelo menos 10 
(dez), distribuídos da seguinte forma: 03 (três) 
supermercados/hiPermercados, 04 (quatro) restaurantes, 02 
(duas) padarias/lanchonetes e 01 (um) açougue que estejam no 
Município de Simões Filho, com seus respectivos endereços. 

Entregar segunda via de cartão 

Prover respostas às demandas formais do fiscal do contrato 

(oficio). 

1° dia de cada mês. 
No prazo máximo de (48) 

quarenta e oito horas, após a 
respectiva solicitação. 
Na data de assinatura de 

contrato. 

07 (sete) dias úteis, a partir 

da solicitação. 
05 (cinco) dias úteis. 
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24 (vinte e quatro) horas. 

 

Prover respostas às demandas informais do fiscal e usuários (e- 

mail, telefone, etc.). 
Cancelamento dos cartões tão logo receba comunicação oficial 

da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

  

  

 

A partir da solicitação. 

  

   

    

    

     

7. 	DO FATURAMENTO 

7.1. A CONTRATADA emitirá uma Nota Fiscal mensal, referente à remuneração dos serviços 
prestados (taxa de administração) e outra decorrente dos repasses dos valores, por meio 

de créditos inseridos nos cartões emitidos em favor dos profissionais. 

	

7.2. 	Quando as faturas apresentarem elementos que a invalidem, deverão ser substituídas, 
sendo que o novo prazo para pagamento será contado a partir da reapresentação das 

faturas em condições satisfatórias. 

7.3. Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos credenciados 

deverão ser repassados aos usuários. 

7.4. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nos 
serviços objeto desta licitação, a qual, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 
global da sua proposta, todas as despesas inerentes a prestação dos serviços, não 
cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de "serviços extras" ou de alteraçi es na 

composição de preço. 

	

7.5. 	Para fins de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar, a partir do 10 dia útil do mês 
da prestação do serviço, documento de cobrança e nota fiscal/fatura dos serviços 

prestados no mês anterior. 

7.6. 	No valor constante da proposta de preço da licitante, conforme o ANEXO II — Proposta de 

Preços deverão ser agregados todos os custos, como mão-de-obra, instalação do sistema, 
manutenção dos equipamentos, bem como outros serviços necessários à execução do 
contrato, além das despesas de natureza trabalhista, social, treinamentos, lucros, seguros, 

riscos e outras despesas diretas ou indiretas da CONTRATADA. 

7.7. A CONTRATANTE rejeitará o faturamento de serviços relativos a eventuais divergências 
entre a fatura e os relatórios da CONTRATADA ou entre estes e os controles da 

FISCALIZAÇÃO, até a completa apuração dos fatos, se for o caso. 

7.8. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa ou encaminhados eletronicamente para: rh@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e 

financeiroacamarasimoesfilho.ba.qov.br. 
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8. DAS PENALIDADES 

	

8.1. 	Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso, injustificadamente, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis garantidos o direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

	

8.2. 	O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidemeo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 
Simões Filho pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital 

e das demais cominações legais. 

8.2.1. As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do 
seu objeto e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a 

Câmara Municipal de Simões Filho por até 90 (noventa) dias; 

Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de 
modo inicie:irmo, será impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de 

Simões Filho por, no mínimo 02 (dois) anos até 05 (cinco) anos. 

	

8.3. 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no processo administrativo que tenha 
dado origem ao procedimento e rio caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser 

descredenciada por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

	

8.4. 	As multas aplicadas deverão ser recolhidas à Prefeitura Municipal de Simões Filho através 
de DAM — Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a Lei n° 

6.830/80, com os encargos correspondentes. 

	

8.5. 	Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o fornecimento dos 
serviços se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a 
ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das demais penalidades previstas 

neste Edital. 

8.6. 	A Contratada ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, 

da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos ilícitos previstos 

no artigo 88 do mesmo diploma legal. 
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8.7. 	As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, 

devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração. 

9. 	DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

	

9.1. 	Relação nominal contendo no mínimo 30 (trinta) estabelecimentos na Região Metropolitana 
de Salvador, incluindo restaurantes, lanchonetes, padarias, açougue, peixaria, 
hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, supermercados e hipermercados, sendo que 
pelo menos 10 (dez), distribuídos da seguinte forma: 03 (três) 
supermercados/hiPermercados, 04 (quatro) restaurantes, 02 (duas) padarias/lanchonetes e 
01 (um) açougue que estejam no Município de Simões Filho, com seus respectivos 

endereços. 

	

9.2. 	Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 

Receita Federal do Brasil. 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 

regularidade para com a Fazenda Municipal. 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 

da licitante. 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho — Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011. 

9.3. 	As certidões relacionadas no item 9.2 serão anexadas por ocasião, também, de cada 

NOTA FISCAL/FATURA emitida. 

Página 28 de 45 

Jusetr ÇZMvps slivat 
riÁT,Goenu 

Documento assinado digitalmente conforme MP 	
2.200.2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 



a 
c`ASARk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMUNICIP 

Elder Ceies 

frVP 

S1M6ES 	Jose zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 3  Pereira Santa. 

MEMBRO DA COM. 
COPEL 

Juselr 	
Situn 

DIÁRIO OFICIAL 
11114111 NUMMI. MI  411141M MIO 

Segunda-feira, 29 de Julho de 2019 1 Edição N° 1.035 1 Caderno II 
29 

  

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 008/2019. 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e 

fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação 
(Vale Alimentação elou Vale Refeição) 

para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão 
magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, na forma 

definida nesse Edital e seus anexos e Proposta de Preços. 

A empresa, 	  inscrita no CNPJ sob n.° 	  estabelecida 

na, 	 n° 	, bairro 	, CEP 	 , cidade de 	  

telefone 	, email 	, atendendo à convocação veiculada para o Processo 

Licitatório Pregão Presencial n° 008/2019, vem apresentar sua proposta de preços atendendo as 

especificações abaixo: 

Declaramos que: 
si Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na sua preparação. 

,
f Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos 

serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 

remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 
,/ Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 
Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 
,/ Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos 

serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente 
estabelecidas no ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, 
inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, 
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, 
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer . 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar reviáão de preços por 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

de 

 

de 2019. 

   

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (cont.) 

   

QUANT. 

ESTIMADA 
DE 

CARTÕES 

 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 
(R$) 

ITEM DESCRIÇÃO 

VALOR UNIT. 
DA RECARGA 
MENSAL (R$) 

Prestação 	de 	serviços 	de 

gerenciamento e fornecimento de 
benefício do tipo auxilio alimentação 
(Vale Alimentação e/ou Vale 
Refeição) para os servidores da 
Câmara Municipal de Simões Filho, 
por meio de crédito em cartão 

magnético/eletrônico e/ou chip, 
utilizável em estabelecimentos 

comerciais credenciados, na forma 

01 definida nesse Edital e seus anexos. 

TAXA DE 
ADMINISTRA 

ÃO (%) 

110 500,00 55.000,00 

4,00 

TOTAL MENSAL 

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 

TAXA MÉDIA DE ADMINISTRAÇÃO 4,00% (quatro por cento). 

Prazo de validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 

de 

 

de 2019. ' 

  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 	  

CPF: 	 FUNÇÃO/CARGO: 	  

TELEFONE: 	 E-MAIL CORPORATIVO: 	  

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA 

Obs: Usar papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n° 008/2019 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	  

estabelecida 	na 	 , 	n° 	 , 	bairro 

CEP 	 , 	cidade 	de 

	 , atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

Pregão Presencial n° 008/2019 vem através do presente, credenciar o (a) Sr.(a) 

	 , portador(a) da Cédula de Identidade n. 	 e 

CPF n° 	
, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe 

os poderes abaixo: 

"Pronunciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas 
e lances, interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, 
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame." 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 008/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	  

estabelecida 	na 	 , 	n° 	 , 	bairro 

CEP 	 , 	cidade 	de 

	 , atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

Pregão Presencial n° 008/2019 declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do art. 40 da Lei n.° 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

r..?Ives Situn 

egeehu 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 008/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	  

estabelecida na 	 , n° 	 bairro 

CEP 	 cidade 	de 

	 , atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

Pregão Presencial 008/2019, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da 
Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 ano. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CiaWk MUNICIPAL IEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASIMOES 

Elder Ceies 	au a 

OPEL 

0 

44,3 eit 
Josan -Pereira Santo 

MEMBRO DA COPEL 
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ESTADO DA BAHIA 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 90 DA LEI N° 8.666/93. 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 008/2019 

Prezados Senhores, 

o 

Pregão Presencial 
PROPONENTE da 
possuímos servidor 

8.666/93. 

inscrita no CNPJ sob n.° 	  

	, 	n° 	 bairro 

	 . CEP 	 , 	cidade 	de 

	 atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

n° 008/2019, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de 
licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que não 
público em nosso quadro, conforme determina o art. 9°, inciso III, da Lei 

A empresa 	  

estabelecida 	na 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

e Paula 

COPEL 

Juscir 	NAS Silva 

PSN.;90UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

CÂMARA MUNICIP 
Elder C 

embro 

I, 

losdne P reira Santos 
MEMBRO DA COM. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

(Nome empresarial da licitante) 	  
por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, 

que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 

fixado nos incisos I e II, art. 30, da Lei Complementar n° 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3
0, § 40, 

incisos I a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
N° DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

JUSC:ir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAff zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r:givets. Sibin 

Prugoeho 
CÂMARA MUNI CI P rE SI MÔES El 

Elder Celesti 	a 
Me 	COPEL 

— ie era 'Umbu 
MEMBRO DA COM 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n° 008/2019 

Prezados Senhores: 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob n.° 	  

estabelecida 	na 	 , 	n° 	 , 	bairro 

	 , 	CEP 	 , 	cidade 	de 

	 , atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

Pregão Presencial n° 008/2019, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a prestação dos 

serviços objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nivel 

Federal, Estadual e Municipal; 
Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a 

tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 

 

de 2019. 

   

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Juseir ne, 	
SitwA 

j0.51uu 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IX 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N° .../2019 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito 

público interno, com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões 

Filho/Ba, inscrita no CNPJ n° 13.612.270/0001-03, neste ato 

representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO DE SOUZA, 

doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 

	 , CNPJ n° 	, situado a Rua 

	  neste ato representado na forma dos seus 

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. 	 , portador 

do documento de Identidade n° 	 e CPF n° 	  

aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
instrumento para prestação de serviços de fornecimento de cartão 

alimentação e/ou refeição, autorizado pelo despacho constante do 
Processo Administrativo n° 123/2019, referente ao Pregão Presencial n° 

008/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 
17.07.2002; pelo Decreto Municipal n° 1.078, de 08/01/2007 e legislação 
pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e 

os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e 

condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA  :- DO OBJETO, 

1.1. 	Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxílio 

alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara 

Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, 
utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida nesse Edital e 

seus anexos. 

§ 1°. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do Pregão 

Presencial n° 008/2019 e seus anexos que, juntamente com a proposta de preços da 

CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

,CLAULJ,LA SEGUNRA 	 p9TAqA9',9~grg,m3j,f,,::._ 

2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 

Orçamentária a seguir especificada: 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Projeto/Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.46.00 — Auxílio Alimentação. 

CLAU,SULA TERCEIRA PREÇO ONDIC92aEliaAMENTO 

	

3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 	 

§ 1°. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mensalmente, de acordo com 
o cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, 
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

	

3.2. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados: 

a) 	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 

Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 

regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 

da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 

Trabalho — Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.2.1. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de 
empenho ou ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à 
contratação e o seu domicilio bancário (número do banco, nome, número da 

agência e da conta corrente). 

3.2.2. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de 
entrega a Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

Página 38 de 45 

). 

b) 

JUSCif r 	
suvaà 

r..ÁMARA MUNI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elder Cele 

DE SIMu 

aula 

É 

sane Pereira Santo 
MEMBRO DA COPEL 

COPEL 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 



DIÁRIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE, OFICIAL 
1,111AIL1 MUNICIPAL 00 01,1000 nulo 

Segunda-feira, 29 de Julho de 2019 1 Edição N° 1.035 1 Caderno II 
39 

 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

3.2.3. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a 
CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do 
recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, 

formal e documentalmente. 

3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor 

devido será atualizado com: 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-Dl. 

3.4. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do 
respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de 
modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam 

recolhidos naquela modalidade. 

2,Ke Or. Á 1 	'A QUARTA 

4.1 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, com seu termo inicial 

no dia da sua assinatura e seu termo final em  / / 	admitida a sua prorrogação nas 

hipóteses previstas no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

PateW.AUSUIWQUINTA — OBRIGWES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da 

CONTRATADA, na execução dos serviços objeto deste contrato: 

5.1 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado, em consonância com Termo de 

Referência. 

5.2 	Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais. 

5.3 	Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 

a que estiver sujeita. 
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5.4 	
Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na 

execução dos serviços. 

	

5.5 	
Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos credenciados, no valor dos cartões 
utilizados pelo CONTRATANTE, durante o período de validade, independente da vigência 

do contrato, ficando de logo estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária 
ou subsidiariamente por qualquer reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA. 

	

5.6 	
Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a relação atualizada dos 

estabelecimentos credenciados com nome e endereço. 

	

5.7 	
Ampliar a rede de credenciamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar 

do recebimento da solicitação. 

	

5.8 	
Manter nos estabelecimentos credenciados uma identificação padronizada e de fácil 

localização, com o logotipo da CONTRATADA. 

5.9 Providenciar a imediata correção de possíveis deficiências, apontadas pela 
CONTRATANTE, no que se refere à prestação dos serviços, ora contratados. 

5.10 Providenciar a imediata substituição de cartões que comprovadamente, forem perdidos ou 

danificados, sem custo para a CONTRATANTE. 

5.11 Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

5.12 Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro 
contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, 

estadual ou municipal, vigentes. 

5.13 Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da CONTRATANTE, cumprindo as 

exigências da mesma. 

5.14 Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no 

artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁU ssy 11.AISEXTAZIOBRIGAÇOESEWNTRATANTE, 

6.1 	
Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da execução 

dos serviços descritos no anexo único deste contrato. 
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6.2 	Efetuar o pagamento ajustado. 

	

6.3 	
Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

	

6.4 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

	

6.5 	Informar oficialmente qualquer modificação na execução dos serviços com antecedência 

mínima de 24 horas. 

	

6.6 	Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 

credenciada. 

	

6.7 	Não consentir que outrem execute os serviços sob responsabilidade da CONTRATADA. 

	

6.8 	Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a 

apuração de condutas irregulares, concedendo-lhe prazo para defesa. 

	

6.9 	Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a aplicação de eventual penalidade, nos termos 

deste Contrato. 

PAUSULA SÉT,IMA 	F)ENALIDADES • 

	

7.1. 	O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato 

sujeitará o contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 
17.07.2002 e legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo. 

	

7.2. 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa 

de acordo com a gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. advertência: 

a) 	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante 

contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas; 

7.2.2. multa (s): 

a) 	Multa de 0,2 Vo (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, 

sem prejuízo das demais penalidades; 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  (trigésimo) 

dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 

no caso de inexecução total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso 

III, da Lei n.° 8.666/93. 

7.3. 	O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado 

com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

CLAUSULA OITAVA — DO REGIME 	 

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por 

preço global. 

tlX. ,CLAUSULA NONA— DA FISCALIZAÇAQ  

	

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor (a) desta 
Casa Legislativa Sra. Maize Santana dos Santos, Coordenadora do Setor de Recursos 
Humanos, Matricula de n° 058.057, ao qual competirá velar pela perfeita execução do 

objeto licitado. 

	

9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 

na execução do objeto. 

	

9.3. 	Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 

providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

C—LAUSULADECINIA DO 	

 

10.1. Os Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", 

do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

vencedora e contratada ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da 
documentação que comprove a efetiva procedência do pedido. 

10.2. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução por mais 12 (doze) meses, de acordo 

com o Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, será deferido reajustamento dos preços 

contratados, a partir da data da entrega da Proposta de Preços, pela variação do Indice 
Geral de Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época. 

NT. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO 	 

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas na lei n° 8.666/93. 

§ 1°. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 

previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não 

cabe ao contratado direito a qualquer indenização. 

XII.  CLÁUSULA. DÉCIMA SEGUNDA - TERMO E CONDIÇÕES.GER.AIS 	 

12.1 A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, 
pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 

responsabilidade pela correta execução dos serviços. 

12.2 A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou 
renúncia a qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

12.3 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II da Lei n°. 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

12.4 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 

resultado de acordo entre os contratantes. 

NIII,— CLAUSULA:DÉCIMA:TERCEIRA 7,FORO,, 

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias 
de teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme. 

Simões Filho, 	de 	 de 2019. 

Pela CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

Pela CONTRATADA 

Testemunhas: 

NOME: 	  
C.P.F: 

NOME: 
C.P.F: 

jus,*  	n2ives Silva 

PI ,...90.Ch 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 	°A ( 

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 	/2019 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANT. 
ESTIMADA 

DE 
CARTÕES 

VALOR UNIT. 
DA 

RECARGA 
MENSAL 

(R$) 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 
(R$) 

TAXA DE 
ADMINISTR 
AÇÃO (/o) 

01 

Prestação 	de 	serviços 	de 
gerenciamento e fornecimento de 
benefícios 	. do 	tipo 	auxilio 
alimentação 	(Vale 	Alimentação 
e/ou 	Vale 	Refeição) 	para 	os 
servidores 	da 	Câmara 	Municipal 
de 	Simões 	Filho, 	por 	meio 	de 
crédito 	em 	cartão 
magnético/eletrônico 	e/ou 	chip, 
utilizável 	em 	estabelecimentos 
comerciais credenciados, na forma 
definida 	nesse 	Edital 	e 	seus 
anexos. 

110 500,00 55.000,00 

TOTAL MENSAL ---- 

VALOR TOTAL MENSAL R$ 	 ( 	 
VALOR TOTAL ANUAL R$ 	 ( 	 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETI RADA DE EDI TAL PELA I NTERNET 

Razão Social: Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços 

Nome de Fantasia: Green Card 

CNPJ N° 92.559.830/0001-71 

Endereço: Largo Visconde do Cairú , 12 sala 1001 

Cidade: Porto Alegre 	Estado RS 	Tel: 51 - 32268999 

E-mail: licitacoes@grupogreencard.com.br  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019, que tem como objeto a contratação de„ 
emOresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios • 
do tipo auxilio alimentação (Vale Alimantação eiou Vale Refeição) para os servidores da 
Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, 
utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida neste Edital e seus 
anexos, a ser julgado pela MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL (/0). 

Obtivemos, atraVés do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Sim õeS Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital 
e remetêlo ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacaocamarasimoesfilho.ba,qov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no sito 
http://ba.00rtaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/.  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

dopi,_ 

411 
Josan!  Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHE() 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETI RADA DE EDI TAL PELA I NTERNET 

RazãoSocial: ... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Q.c.04.ci ‘./KX10-1-\  - -.d1 	 POTU.1),)-,:u.S. 	4, 	.'LIDA 
Nome .de Fantasia' 	 

CNPJ.NC..t.6 ?-.1  

Endereço: 	:UkkgNOt 	 Ud).VÇXLQW i  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1(N'''.39 g 	 

Cidade' 	 ON/VMCdkAdÕd-C~ ado 	fn 6- . 	Tel: .33,.PVI .Q.).., . kaW 
audi , ., ,eolyn , .. a 	 )2/1„ 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019, que tem como objeto 'a contrataçâo de 

emprese especializada na prestagão de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios 

do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara:  

Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável 

em estabelecimentos comerciais credenciados, na forma definida neste Edital e seus anexos, a ser 

julgado pela MENOR TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO EM PERCENTUAL (% ) . 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal de Simões Filho e Sua empresa, 

solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-

lo ao Setor de Licitações, atraVés do e-mail:  j icitacaoecamarasimoesfilho.ba.gov.br.  

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 

htlp: / / ba.portaldatransparencia.com ,br/ comara/simoesfilho/ .  

E-mail. 	 

çalves Silve 
goeiro 

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 

responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais 

esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no decorrer do 

processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Local:  Çirtit\ la 	,  OC  de  ak.X.0) 	2019. 

Nome do Contato por extenso 5)Cr~ OL tP  

R. G. N° 

Assinatura: 

Página 1 de 46 
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Licitação -  Câm ara Municipal de Sim ões Filho 

De: 	 CASAGRANDE Anderson Nolasco [ anderson.casagrande@edenred.com]  
Enviado em : 	 quarta- feira, 31 de julho de 2019 14: 11 
Para: 	 licitacao@cam arasim oesfilho.ba.gov.br;  

ascom@camarasim oesfilho.ba.gov.br  
Cc: 	 ERBR -  Vendas Governo 
Assunto: 	 URGENTE>  SOLI CI TAÇÃO DE RECEBI MENTO DO EDI TAL PR/ 8/ 2019 
Anexos: 	 CNPJ -  28.03.2019.pdf 

Prioridade: 	 Alta 	 'e J o' 
oi 

Q 	 (f3 

Prezados, 
1 	

17 

Boa tarde!  

Solicito o recebimento elet rônico do edital em  referência. 

I nformo que o link para download a seguir está com problemas de preenchimento e 
confirmação de dados:  

ht tp: / / portaldat ransparencia.com.bricamaraisimoesfilho/ iframe.cfm?pagina= pecia  edit  
al&licitacao documento id= 35EA0A5B8B4C&arquivo= 3EE30B5A804C  

Bahia 

! ",  Objeto:  PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE GERENCI AMENTO E FORNECI MENTO DE BENEFÍ CI O DO TI PO AUXI LI O 

ALI MENTAÇÃO VALE ALI MENTAÇÃO E/ OU VALE REFEI ÇÃO PARA OS SERVI DORES DA CÂMARA M. 

DE SI MÕES FI LHO, POR MEI O DE CRÉDI TO EM CARTÃO MAGNÉTI CO/  ELETRÔNI CO E/ OU CHI P.  

JuscirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

Edital:  

N2  ConLicitação:  

Datas:  

Unid. Licitante:  

Endereço:  

CEP:  

Cidade:  

Telefones:  

Fax: ,  

[ E-mail:  _ 

Abertura:  1 3 / 0 8 / 2 0 1 9 , 1 4 :0 0  

pâm ara Municipal de Sim ões Filho 

Praça da Bíblia S/ N2 Cent ro 

43700-000 

Sim ões Filho -  BA 

(71)  2108-7236 

(71)  2108-7227 

dag@camarasimoesfilho.ba.gov  

sitvft 	CÂMARA MUNI CI PAL E SI M 
:20:CL 	 Eldereeles 	e Paula• 	 

OPEL 	  

Agradeço e fico no aguardo. 
Abs, 

 

dé; 

 

Josan ereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Anderson Casagrande 

Tel. +5511 3066 4418 
anderson.casagrande@edenred.com   

t icket .com .br  



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[ licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br]  
quarta-feira, 31 de julho de 2019 16:28 
'CASAGRANDE Anderson Nolasco' 
RES: URGENTE>  SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
PR/8/2019 
5 - EDITAL 008 - Auxilio Alimentação.pdf 

Alta 

Boa tarde Sr. Anderson Casagrande. 

Segue em anexo para a empresa "TICKET SERVICOS S/A" o edital no 017, referente ao Pregão 
Presencial no 008/2019, conforme solicitado. 

Informamos que o link do portal da transparência 
(http: / / ba.bortaldatransparencia.com.bricamaraisimoesfilhon  encontra-se funcionando 
normalmente. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Anexos: 

Prioridade: 

De: CASAGRANDE Anderson Nolasco [mailto:anderson.casagrande© edenred.com]   
Enviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2019 14:11 
Para: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br;  ascom@camarasimoesfiltm.ba.qov.br  
Cc: ERBR - Vendas Governo 
Assunto: URGENTE>  SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PR 2019 
Prioridade: Alta 

CÂMARA MUNICP rSIMÔES FI  
Elder Celesti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	a 

Mo COPEL 

Solicito o recebimento eletrônico do edital em referên 

Prezados, 
Boa tarde! 

Juseir r.2I vAs Situa 

'• • •  -GOCI v 

4 't , 
Josane "1- reira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

Informo que o link para download a seguir está com problemas de preenchimento e 
confirmação de dados: 

http: / / portaldatransparencia.com.bricamaraisimoesfilho/ iframe.cfm?pagina= pega  edit 
al&licitacao documento id= 35EA0A5B8B4C8..arquivo= 3EE30B5A804C  

Bahia 

Objeto: 

' Edital:  

, N° Conlicitação: 

Datas: 

Unid. 	'ante:   

PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE GERENCI AMENTO E FORNECI MENTO DE BENEFÍ CI O DO TI PO AUXI LI O 

ALI MENTAÇÃO VALE ALI MENTAÇÃO E/ OU VALE REFEI ÇÃO PARA OS SERVI DORES DA CÂMARA M. 

DE SI MÕES FI LHO, POR  MEI O DE CRÉDI TO EM CARTÃO MAGNÉTI CO/  ELETRÔNI CO E/ OU CHI P. 

12111547 . 	 . 	 _ 

Abertura: 13/08/2019, 14:00 

Câmara Municipal de Simões Filhó 



Endereço:  Praça da Bíblia S/ N9. Cent ro 

CEP:  	 43700-000 

Cidade:  	 Simões Filho -  BA 

Telefones:  	 (71) 2108-7236 

Fax:  	 1 (71)  2108-7227 

E-m ail:  

ÇAL DE 

dagPcamarasimoesfilho.ba.gov  

-TI  

Anderson Casagrande 

Tel. + 55 11 3066 4418 
anderson.casagrande@edenred.corn 

t icket .com.br  
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 livia < livia@ lecard.com.br> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 31 de julho de 2019 16:21 
Para: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 licitacao@ camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: 	 Pedido de Esclarecimento - Pregão Presencial n° 008/2019 

Ilustríssimo Pregoeiro(a), 

A LE  CARD ADMINISTRADORA DE  CARTÕE S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPUMF 
sob n9  19,207.352/0001-40, com sede na Rua Fortunato Ramos, n9  245, sls. 1207/08, Vitória/ES, CEP.: 29.056-
020, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1. Da leitura do Edital (item 7.1.3, subitem II) tem-se claramente a obrigação da licitante 
vencedora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"APRE SE NTAR RE L AÇÃO explícita de todos os estabelecimentos credenciados com 
seus respectivos endereços [...]", como comprovação de Qualidade Técnica, no momento da 
Habilitação. 

ntretanto, também se nota no edital (itens 2.6 e 6.1 do anexo 1- Termo de Referência), que a 
comprovação da rede de estabelecimentos deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato. 

Por oportuno, faz-se necessário frisar que o Tribunal de Contas da União possui entendimento pacificado 
acerca do tema, o qual dispõe que somente poderá ser exigida a comprovação da rede da vencedora após  
a celebração/ assinatura do contrato, mediante a disponibilização de prazo justo e proporcional (15 a  
30 dias),  que foi até mesmo levado à conhecimento de Vossa Senhoria, veja-se: 

"A jurisprudência predominante nesta Corte de Contas é no sentido de que 

a exigência da apresentação da rede credenciada deve ocorrer na fase de 
contratação, sendo concedido prazo razoável para que a vencedora do 
certame credencie os estabelecimentos comerciais fornecedores de 
refeição,  de modo que se possa conciliar a necessidade de obtenção de 

uma adequada prestação do serviço licitado e com o estabelecimento de 
requisitos que possibilitem ampla competitividade do procedimento 
licitatório  (Acórdãos nas. 842/2010-TCU-Plenário, 7.083/2010-TCU-2.4. 
Câmara, 587/2009-TCU-Plenário). 

Logo, tem-se duas informações diferentes acerca do momento da comprovação da rede de  
estabelecimentos,  o qual deveria ser exigido apenas à licitante vencedora após a assinatura do contrato. - 

Assim, evitando-se o cerceamento da ampla competitividade do certame, questiona-se: qual será o prazo para 
a licitante vencedora comprovar o credenciamento dos estabelecimentos credenciados? 

Diante do interesse na participação do certame, aguardo as informações. 

Atenciosamente, 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 01 de agosto de 2019. 

Processo Licitatório n.° 017/2019 

RESPOSTA AO PEDIDO DE QUESTIONAMENTO 

Edital do Pregão Presencial N.° 008/2019 - objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio 
alimentação e/ou refeição para os servidores da Câmara M. de Simões Filho, por meio de 
crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais 
credenciados. 

À empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 
responsável pelo certame, elucida: 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: A empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 19.207.352/0001-40, apresentou pedido de esclarecimentos 
acerca dos termos do Edital acima mencionado, o qual passamos a nos posicionar. 

1. DA ADMISIBILIDADE DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

Nos termos do artigo 12 do anexo I do Decreto n° 3.555/2000 "até dois dias antes da 
data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão". 

Foi o presente pedido de esclarecimento enviado por e-mail, em anexo, no dia 
31/07/2019, pelo requerente. No caso em destaque a realização da sessão está fixada para o 
dia 13/08/2019, às 14h0Omim. Portanto, tempestivo. Em analise ao pedido de esclarecimentos, 
passamos a informar: 

Questionamento n° 01 — Da leitura do Edital (item 7.1.3, subitem II) tem-se claramente a 
obrigação da licitante vencedora "APRESENTAR RELAÇÃO explícita de todos os 
estabelecimentos credenciados com seus respectivos endereços Ur, como comprovação de 
Qualidade Técnica, no momento da Habilitação. 

Entretanto, também se nota no edital (itens 2.6 e 6.1 do anexo I — Termo de Referência), que a 
comprovação da rede de estabelecimentos deverá ocorrer no momento da assinatura do 
contrato. 

Por oportuno, faz-se necessário irisar que o Tribunal de Contas da União possui 
entendimento pacificado acerca do tema, o qu dispõe que somente poderá ser exigida a 
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comprovação da rede da vencedora após a celebração/assinatura do córitta , diante 
a disponibilização de prazo justo e proporcional (15 a 30 dias), que foi até mesmo levado 
à conhecimento de Vossa Senhoria, veja-se: 
"A jurisprudência predominante nesta Corte de Contas é no sentido de que a exigência da 
apresentação da rede credenciada deve ocorrer na fase de contratação, sendo concedido 
prazo razoável para que a vencedora do certame credencie os estabelecimentos 
comerciais fornecedores de refeição,  de modo que se possa conciliar a necessidade de 
obtenção de uma adequada prestação do serviço licitado e com o estabelecimento de 
requisitos que possibilitem ampla competitividade do procedimento licitatório  (Acórdãos 
n°s. 842/2010-TCU-Plenário, 7.083/2010-TCU-2a Câmara, 587/2009-TCU-Plenário). 

Logo, tem-se duas informações diferentes acerca do momento da comprovação da rede 
de estabelecimentos,  o qual deveria ser exigido apenas à licitante vencedora após a 
assinatura do contrato. 

Assim, evitando-se o cerceamento da ampla competitividade do certame, questiona-se: qual 
será o prazo para a licitante vencedora comprovar o credenciamento dos 
estabelecimentos credenciados? 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Josarib Pereira Santo. 
MEMBRO DA COM 

2. RESPOSTAS: 

Diante dos questionamentos, esclareço que: 

A alínea II do item 7.1.3 — Qualificação Técnica, abaixo transcrita, exige o seguinte 
documento: 

	II. Relação explícita de todos os estabelecimentos credenciados com 

seus respectivos endereços, preferencialmente em Simões Filho e nos demais 

Municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

Desta forma, tal exigência não obriga as participantes a apresentarem uma relação de 
estabelecimentos credenciados e localizados APENAS em Simões Filho e Região 
Metropolitana de Salvador, mas preferencialmente, orienta que a relação pedida no Edital 
contenha estabelecimentos credenciados na limitação geográfica informada. 

Conforme é sabido, durante a fase de planejamento das licitações a Administração 
Pública tem o dever de definir adequadamente o objeto de suas contratações de forma precisa, 
suficiente e clara, estabelecendo objetivamente em edital todas as características e 
especificações técnicas necessárias que individualizem o bem ou serviço almejado. 

Nesse desiderato, é importante mencionar que a Administração Pública, por força de 
disposição constitucional, somente pode estabelecer exigências que sejam imprescindíveis à 
correta execução do objeto contratual, não se admitindo a fixação de critérios imotivados, que 
frustrem o caráter competitivo do certame ou que não sejam indispensáveis para a satisfação 
da necessidade a ser atendida com a contratação. 

Nesse sentido, é que a Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, § 1°, inc. 1, veda expressamente 
a inclusão no edital de cláusulas ou condições que estabeleçam preferências ou distinções em 
face do domicílio dos licitantes ou comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 
da licitação, ou de qualquer outra circunstância considerada impertinente ou irrelevante para a 
escorreita execução do objeto, nos seguintes termos: 

"Art. 30. (...) 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

§ 1°. É vedado aos agentes públicos: 
I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste 
artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991;" (grifou-se) 

De acordo com Marçal Justen Filho, "o ato convocatório da licitação deve estabelecer 
condições que assegurem a seleção da proposta mais vantajosa (...), com observância do 
princípio da isonomia. É essencial que a licitação seja um procedimento orientado por critérios 
objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas ou quaisquer práticas que, de modo parcial ou 
total, restrinjam, afetem ou dificultem ilegitimamente a competição." (grifou-se) 

Isso não significa, todavia, que a Administração Pública não pode prever exigências 
necessárias para garantir a melhor contratação possível em face de sua necessidade. O que 
não se admite é a fixação de cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o caráter competitivo da licitação por estabelecerem circunstâncias impertinentes ou 
irrelevantes na especificação do objeto a ser contratado. 

A exigência editalícia guardou estrita pertinência com o objeto da contratação, 
demonstrando a essencialidade de tais condições, portanto, não restringe o caráter competitivo 
da licitação assegurando que eventuais interessadas participem da abertura das propostas, 
posto que a apresentação de uma relação nominal contendo no mínimo 30 (trinta) 
estabelecimentos na Região Metropolitana de Salvador, incluindo restaurantes, lanchonetes, 
padarias, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, supermercados e 
hipermercados, sendo que pelo menos 10 (dez), distribuídos da seguinte forma: 03 (três) 
supermercados/hipermercados, 04 (quatro)restaurantes, 02 (duas) padarias/lanchonetes e 01 
(um) açougue que estejam no Município de Simões Filho, com seus respectivos endereços é 
exigida em momento posterior à abertura das propostas e deve ser entregue no ato da 
assinatura do contrato. "Grifo nosso." 

Após cumprido todas etapas para adjudicação e homologação do certame, conforme 
previsto no ITEM 10 — DA CONTRATAÇÃO do Edital do Pregão Presencial n° 008/2019, a 
licitante vencedora terá um prazo de 5 ( cinco) dias úteis contados a partir da intimação para 
assinatura do contrato e apresentar a relação de estabelecimentos credenciados. 

Portanto, as exigências feitas pelo Edital não cerceiam a competitividade do certame, 
mas sim visam manter o equilíbrio entre os interesses das licitantes participantes e as 
necessidades da Administração Pública sem frustrar o caráter competitivo deste Pregão 
Presencial. 

Atenciosamente, 
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Simões Filho, 01 de agosto de:201 

Processo Licitatório n.° 017/2019 

RESPOSTA AO PEDIDO DE QUESTIONAMENTO 

Edital do Pregão Presencial N.° 008/2019 - objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio 
alimentação e/ou refeição para os servidores da Câmara M. de Simões Filho, por meio de 
crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais 
credenciados. 

À empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 
responsável pelo certame, elucida: 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: A empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 19.207.352/0001-40, apresentou pedido de esclarecimentos 
acerca dos termos do Edital acima mencionado, o qual passamos a nos posicionar. 

1. DA ADMISIBILIDADE DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

Nos termos do artigo 12 do anexo I do Decreto ri° 3.555/2000 "até dois dias antes da 
data fixada para recebimento das propoStas, qualquer pesso,a poderá solicitar eSelarecimentOs, 
providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão". 

Foi o presente pedido de esclarecimento enviado por e-mail, em anexo, no dia 
31/07/2019, pelo requerente. No caso em destaque a realização da sessão está fixada para o 
dia 13/08/2019, às 14h0Omim. Portanto, tempestivo. Em analise ao pedido de esclarecimentos, 
passamos a informar: 

Questionamento n° 01 — Da leitura do Edital (item 7.1.3, subitem II) tem-se claramente a 
obrigação da licitante vencedora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"APRESENTAR RELAÇÃO explicita de todos os 
estabelecimentos credenciados com seus respectivos endereços [...]", como comprovação de 
Qualidade Técnica, no momento da Habilitação. 

Entretanto, também se nota no edital (itens 2.6 e 6.1 do anexo I — Termo de Referência), que a 
comprovação da rede de estabelecimentos deverá ocorrer no momento da assinatura do 
contrato. 

Por oportuno, faz-se necessárió frisar que o Tribunal de Contas da União possui 
entendimento pacificado acerca do tema, o qual dispõe que somente poderá ser exigida a 
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

    

comprovação da rede da vencedora após a celebração/assinatura do contrato, mediante 
a disponibilização de prazo justo e proporcional (15 a 30 dias), que foi até mesmo levado 
à conhecimento de Vossa Senhoria, veja-se: 

"A jurisprudência predominante nesta Corte de Contas é no sentido de que a exigência da 
apresentação da rede credenciada deve ocorrer na fase de contratação, sendo concedido 
prazo razoável para que a vencedora do certame . credencie os estabelecimentos 
comerciais fornecedores de refeição, de modo que se possa conciliar a necessidade de 
obtenção de uma adequada prestação do serviço licitado e cbm o estabelecimento de 
requisitos que possibilitem ampla competitividade do procedimento licitatório (Acórdãos 
n°s. 842/2010-TCU-Plenário, 7.083/2010-TCU-2° Câmara, 587/2009-TCU-Plenário). 

Logo, tem-se duas informações diferentes acerca do momento da comprovação da rede  
de estabelecimentos, o qual deveria ser exigido apenas à licitante vencedora após a 
assinatura do contrato. 

Assim, evitando-se o cerceamento da ampla competitividade do certame, questiona-se: qual 
será o prazo para a licitante vencedora comprovar o credenciamento dos 
estabelecimentos credenciados? 

2. RESPOSTAS: 

Diante dos questionamentos, esclareço que: 

A alínea II do item 7.1.3 — Qualificação Técnica, abaixo transcrita, exige o seguinte 
documento: 

	Il. Relação explícita de todos os estabelecimentos credenciados com 

seus respectivos endereços, preferencialmente em Simões Filho e nos deinai 
Municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

Desta forma, tal exigência não obriga as participantes a apresentarem uma relação de 
estabelecimentos credenciados e localizados APENAS em Simões Filho e Região 
Metropolitana de Salvador, mas preferencialmente, orienta que a relação pedida no Edital 
contenha estabelecimentos credenciados na limitação geográfica informada. 

Conforme é sabido, durante a fase de planejamento das licitações a Administração 
Pública tem o dever de definir adequadamente o objeto de suas contratações de forma precisa, 
suficiente e clara, estabelecendo objetivamente em edital todas as características e 
especificações técnicas necessárias que individualizem o bem ou serviço almejado. 

Nesse desiderato, é importante mencionar que a Administração Pública, por força de 
disposição constitucional, somente pode estabelecer exigências que sejam imprescindíveis à 
correta execução do objeto contratual, não se admitindo a fixação de critérios imotivados, que 
frustrem o caráter competitivo do certame ou que não sejam indispensáveis para a satisfação 
da necessidade a ser atendida com a contratação. 

Nesse sentido, é que a Lei n° 8.666/93, em seu art. 3°, § 1°, inc. I, veda expressamente 
a inclusão no edital de cláusulas ou condições que estabeleçam preferências ou distinções em 
face do domicílio dos licitantes ou comprometam, restrinjam .ou frustrem o caráter competitivo 
da licitação, ou de qualquer outra circunstância considerada impertinente ou irrelevante para a 
escorreita execução do objeto, nos seguintes termos: 

"Art. 30. (...) 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

§ 1°. É vedado aos agentes públicos: 

I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condiçõeS 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções erri razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 50 a 12 deste 
artigo e no art. 30 da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991;" (grifou-se) 

De acordo com Marçal Justen Filho, "o ato convocatório da licitação deve estabelecer 
condições que assegurem a seleção da proposta mais vantajosa (...), com observância do 
princípio da isonomia. É esencial que a licitação seja um procedimento orientado fá o r critérios 
objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas ou quaisquer práticas que, de modo parcial ou 
total, restrinjam, afetem ou dificultem ilegitimamente a competição." (grifou-se) 

Isso não significa, todavia, que a Administração Pública não pode prever exigências 
necessárias para garantir a melhor contratação possível em face de sua necessidade. O que 
não se admite é a fixação de cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o caráter competitivo da licitação por estabelecerem circunstâncias impertinentes ou 
irrelevantes na especificação do objeto a ser contratado. 

A exigência editalicia guardou estrita pertinência com o objeto da contratação, 
demonstrando a essencialidade de tais condições, portanto, não restringe o caráter competitivo 
da licitação assegurando que eventuais interessadas participem da abertura das propostas, 
posto que a apresentação de uma relação nominal contendo no mínimo 30 (trinta) 
estabelecimentos na Região Metropolitana de Salvador, incluindo restaurantes, lanchonetes, 
padarias, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, supermercados e 
hipermercados, sendo que pelo menos 10 (dez), distribuídos da seguinte forma: 03 (três) 
supermercados/hipermercados, 04 (quatro)restaurantes, 02 (duas) padarias/lanchonetes e 01 
(um) açougue que estejam no Município de Simões Filho, com seus respectivos endereços é 
exigida em momento posterior à abertura das propostas e deve ser entregue no ato da 
assinatura do contrato. "Grifo nosso." 

Após cumprido todas etapas para adjudicação e homologação do certame, conforme 
previsto no ITEM 10 — DA CONTRATAÇÃO do Edital do Pregão Presencial n° 008/2019, a 
licitante vencedora terá um prazo de 5 ( cinco) dias úteis contados a partir da intimação para 
assinatura do contrato e apresentar a relação de estabelecimentos credenciados. 

Portanto, as exigências feitas pelo Edital não cerceiam a competitividade do certame, 
mas sim visam manter o equilíbrio entre os interesses das licitantes participantes e as 
necessidades da Administração Pública sem frustrar o caráter competitivo deste Pregão 
Presencial. 

Atenciosamente, 

onç ves Silva 
P goeiro 

Jose ne reira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santos 

MEMBRO DA COM 



Juseir 

Josan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MEM 

rj çalves Silva 
gcen o 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,4  

=  RO DA COPRL 

CÂMARA MUNICIP 	SIMUES fi 
Elder Celesti •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	a 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[ licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br]  

Enviado em: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 quinta-feira, 1 de agosto de 2019 15:50 
Para: 	 livia@lecard.com.br' 
Assunto: 	 ESCLARECIMENTOS AO PREGÃO 008/2019 
Anexos: 	 LE CARD - 1.jpeg; LE CARD - 2.jpeg;.LE CARD - 3.jpeg 

BOA TARDE SRA. LIVIA TOSCANO 

SEGUE ANEXO, OS ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  008/2019 
(FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO). ESPERAMOS TER RETIRADO AS DÚVIDAS 
EXISTENTES. 

ATENCIOSAMENTE, 

JUSAIR SILVA 

Pregoeiro — (71) 2108 7236 

1 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

licitacao@pereiraemazzucato.com.br  
quinta-feira, 1 de agosto de 2019 14:49 
licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
SOLICITAÇÃO DE EDITAL PP 08_2019 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 

Prezados Srs., 

Tendo em vista o interesse em participar da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 08/2019, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de gerenciamento, "Cartão Alimentação, vimos pela 
presente, solicitar o envio do edital de publicação supra. 

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

Marcus Silva 

Departamento de Licitações 

Tel.: 11 26386484 

www.pereiraemazzucato.com.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

Livre de vírus. www.avast.com. E 
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Elder Cele I  u.0 

COPEL 
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MEMBRO DA COPEL 
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Licitação -  Câm ara Municipal de Sim ões Filho 
rn 

De: 	 Licitação -  Câmara Municipal de Simões Filho 
[ licitacao@cam arasim oesfilho.ba.gov.br]  

Enviado em: 	 sexta- feira, 2 de agosto de 2019 09: 08 
Para: 	 licitacao@pereiraemazzucato.com.br  
Assunto: 	 RES:  SOLI CI TAÇÃO DE EDI TAL PP 08 2019 CARTÃO ALI MENTAÇÃO 
Anexos: 	 5 -  EDI TAL -  008 -  Auxilio Alimentação."-pdf 

Prioridade: 	 Alta 

Bom  dia Sr. Marcus Silva. 

Segue em  anexo, o Edital do Pregão Presencial 008/ 2019 conform e solicitado. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Com pras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

De: licitacao •  eereiraemazzucato.com.br  [ mailtolicitacao@pereiraemazzucato.com.br]  
Enviada em: quinta- feira, 1 de agosto de 2019 14: 49 
Para: licitacao@cam arasim oesfilho.ba.gov.br  
Assunto: SOLI CI TAÇÃO DE EDI TAL PP 08_2019 CARTÃO ALI MENTAÇÃO 

Prezados Srs., 

Tendo em vista o interesse em  part icipar da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCI AL N.°  08/ 2019, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcujo objeto é a cont ratação de em presa especializada para 

prestação de serviços de gerenciam ento, "Cartão Alim entação, vimos pela presente, 
solicitar o envio do edital de publicação supra. 

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

Marcus Silva 

Departamento de Licitações 

Tel.: 11 26386484 

www.pereiraemazzucato.com.br  



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABrenda Castaldelli Pirini [brenda.pirini@selfpay.com.br] 
Enviado em: 	 quinta-feira, 1 de agosto de 2019 14:38 
Para: 	 licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: 	 URGENTE!!!! PREGÃO PRESENCIAL VALE 

AMILENTAÇÃO/REFEIÇÃO!!!! 

Boa tarde, 

Como conversado por telefone solicito através deste e-mail o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEDITAL COMPLETO  da licitação 

PREGÃO PRESENCIAL 08/2019 (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) Data de abertura: 

13/08/2019 — CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

Aguardo retorno, desde já agradeço 

Brenda Castaldelli 
Pirini 
Licitação 

brenda.birini@selfpav.com.br  
(16) 3103-5654 

selfpay.com.br  
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[ licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br]  

Enviado em: 	 sexta-feira, 2 de agosto de 2019 09:09 
Para: 	 'Brenda Castaldelli Pirini' 
Assunto: 	 RES: URGENTE!!!! PREGÃO PRESENCIAL VALE 

AMILENTAÇÃO/REFEIÇÃO!!!! 
Anexos: 	 5 - EDITAL - 008 - Auxilio Alimentação.pdf 

Bom dia Sra. Brenda Pirini. 

Segue em anexo, para a empresa SelfPay, o Edital do Pregão Presencial 008/2019 conforme 
solicitado. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

De: Brenda Castaldelli Pirini [mailto:brenda.piriniselfpay.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2019 14:38 
Para: licitacao© camarasimoesfilho.ba.gov.br  
Assunto: URGENTE!!!! PREGÃO PRESENCIAL VALE AMILENTAÇÃO/REFEIÇÃO!!!! 

Boa tarde, 

Como conversado por telefone solicito através deste e-mail o EDITAL COMPLETO  da licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8/2019 (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) Data de abertura: 13/08/2019 — 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

Aguardo retorno, desde já agradeço 

Brenda Castaldelli Pirini 
Licitação 

brenda.pirini(selfpav.com.br  
(16) 3103-5654 

selfpay.com.br  
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Nik7.49zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1  ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL No 008/2019, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação 

e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de 

crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos 

comerciais credenciados, conforme Processo Administrativo no 123/2019. Aos treze dias do 

mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a 

Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Legislativo no 002/2019, para recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, 

conforme Edital do Pregão Presencial acima mencionado. O Sr. Pregoeiro deu início à 

sessão solicitando dos licitantes os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, A 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

Recolhida a documentação, o Sr. Pregoeiro informou que não será permitida a participação 

de licitantes retardatários, conforme item 4.8, do Edital. Compareceram a esta sessão as 

seguintes empresas: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, representada 

pelo Sr. Valdiney Sena de Oliveira, NUTRICASH SERVIÇOS LTDA representada pelo Sr. 

Márcio Carlos Melo de Jesus, BIG CARD ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS 

LTDA representada pelo Sr. Patrick Magno Rabelo Macedo, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA representada pelo Sr. Cleidson Matos de Abreu e LE CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA representada pela Sra Michelle Miyaji Saraiva. Encerrando-se a etapa de 

credenciamento, foi franqueada a palavra e o representante da empresa GREEN CARD S/A 

REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, questionou o fato de que a empresa TRIVALE 

ADMINISTRAÇÃO LTDA consta como impedida de licitar no cadastro do CEIS, disponível no 

site:  http: / /www.portaldatransparencia.gov.br/ ceis. O representante da empresa TRIVALE 

ADMINISTRAÇÃO LTDA trouxe a conhecimento dos presentes o Acórdão de no 269/2019 

(TCU), que considera o impedimento em questão está limitado ao órgão sancionador e não 

à Administração Pública como um todo. Diante dos fatos, após diligência feita ao Setor 

Jurídico da Câmara, o Pregoeiro decidiu credenciar a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA e o representante da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS informou que usará o direito de entrar com recurso, no momento oportuno. 

Cópia do Acórdão 269/2019 foi disponibilizada, pelo Pregoeiro, aos licitantes presentes. 

Posteriormente, foram solicitados os envelopes com as Propostas de Preços, e os 

Documentos de Habilitação. Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as 

PROPOSTAS DE PREÇOS e foram registrados os seguintes valores iniciais, em percentuais:  



4Y;d7 ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Continuação da ata do Pregão 008/2019 

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS com o percentual de — 1,00%  

(menos um por cento);  TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA com o percentual de — 2,50%  

(menos dois e meio por cento), NUTRICASH SERVIÇOS LTDA com o percentual de 0,00%  

(zero por cento), BIG CARD ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA com o 

percentual de 0,00%  (zero por cento) e LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

com o percentual de — 2,00%  (menos dois por cento). As Propostas foram encaminhadas 

para análise e assinaturas dos licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro franqueou a palavra, 

sobre as propostas ora apresentadas e nenhum licitante fez uso. As empresas GREEN 

CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA e LE 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA foram classificadas para as etapas de lances 

verbais. Foi iniciada as etapas de lances, que ficaram registrados conforme histórico, em 

anexo. Finalizando, a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ofertou o último lance 

com uma taxa de - 3,60%  (menos três virgula sessenta por cento). Logo após foi aberto o 

envelope contendo a Documentação de Habilitação da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA, para ser submetida à análise e assinaturas. Franqueada a palavra, o representante 

da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, se manifestou sobre a 

documentação de habilitação da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA dizendo que 

"solicita a suspensão da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA pelo descumprimento 

do contrato com a empresa Companhia de gás de Santa Catarina (SCGás). Início da 

suspensão: 07/02/2018 e final:  07/02/2020. Requer também que se faça diligência junto 

ao Diário Oficial da União seção 3, página 88, processo PA2019/061, contrato 2018/086, 

abrangência definida em decisão judicial. Observação: Sanção de suspensão temporária de 

participação em licitações e impedimento em contrato com o Banco do Nordeste. Data de 

início:  07/05/2019, final 06/05/2021. Solicita cópia dos documentos referente ao item 7, 

subitem 7.1.4 de I  a IV" O Sr. Pregoeiro aguardará a interposição do recurso, no prazo 

estabelecido em Lei. Informa também que os envelopes contendo a documentação de 

habilitação das empresas GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, 

NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, BIG CARD ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS 

LTDA e LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ficarão retidos sob a guarda da 

Comissão. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e as Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados 

os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Continuação da ata do Pregão 008/2019 
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