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CONTRATO Nº 87/2021 

PROCESSO Nº 1119/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 

 

Por este instrumento de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica de direito 

público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua 

Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 

788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, nº 65, 

Bairro Centro, neste Município de Iúna e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de 

Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio 

Lacerda, nº 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, 

DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR, servidor público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 

042.084.657-35 e RG n.º 8018306 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/nº, 

Bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

BIQ BENEFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.878.237/0001-19, com sede na Rua Vergueiro, 

nº 3185, Vila Mariana, São Paulo/SP, cep: 04.101-300, telefone: (11)5573-1879, endereço eletrônico: 

gabriella.mazza@biq.com.br, licitacao@biq.com.br, andre.fonseca@biqbeneficios.com.br neste ato 

representada por ANDRE CARLOS DA FONSECA, brasileiro, casado, gerente comercial, portador do 

CPF n.º 181.741.198-50 e RG n.º 22.713.670-6 SSP/SP, residente na Rua Vergueiro, nº 3.185, Cj. 123, 

Vila Mariana/SP, cep: 04.101.300, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem assinar o 

presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÃO INTEGRADA QUE PERMITA A GESTÃO, 

PROMOÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ATRAVÉS DO VALE 

ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O SERVIDOR PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES, conforme normas e especificações do processo licitatório 

nº 027/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço (menor taxa de administração). 

 

02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$945.451,32 (novecentos e quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). 

2.2. A taxa de administração será de -6,08% (menos seis virgula zero oito por cento). 

2.3. O pagamento será efetuado conforme item 6 do termo de referência.  

mailto:gabriella.mazza@biq.com.br
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2.4. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo 

pagamento. 

 

03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o 

que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante serão os servidores 

Luciano Machado Eler, matricula nº 304746, Elisangela Silveira Souza, matricula nº 305727 e Rodrigo 

Souza Pimentel, matrícula nº 305754, fiscalizando pela Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento 

e Finanças, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora devendo 

prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

 

04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 

200001.1212200492.019.33904600000 – Ficha 716; 160001.0412200492.019.33904600000 – Ficha 

575; 110001.1012200492.019.33904600000 – Ficha 001, desde já autorizado o empenho pelo 

Ordenador de Despesa. 

 

05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO 

CONTRATO: 

5.1.  As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 

5.2. O contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida de seu 

instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 

5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa 

aprovada pela autoridade superior.  
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06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam: 

6.1.1. Advertência; 

6.1.2. Multa:  

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou rescisão 

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, pelo não 

cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 x C x D 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do 

prazo de validade da sua proposta: 

a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação; 

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

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as 
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e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada, nos termos do 

que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme 

previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de sanções 

e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações 

posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

8.1. Constituem obrigações do Contratante: 

8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato; 

8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na íntegra. 

8.2. Constituem obrigações do contratado: 

8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que 

procedeu ao contrato; 

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 

qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 

8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao 

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 

materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao 

Contratante, ou a terceiros. 

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta 

ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que procedeu ao contrato. 
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8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autorização de 

fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna; 

8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos que 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes. 

8.3. Demais obrigações constantes no termo de referência. 

 

09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.1.2. Por acordo entre as partes: 

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 

correspondente execução dos serviços; 

9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. 

9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos 

conforme o caso; 

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

9.1.2.6. A Administração poderá conceder às empresas o reequilíbrio / realinhamento dos preços 

contratados. 

9.1.2.6.1. Os pedidos de reequilíbrio / realinhamento de preços, só terão validade se protocolados em 

data anterior à emissão da Autorização de Fornecimento. 

9.1.2.6.2. Os pedidos deverão ser protocolados na sede da Administração ou serem enviados para o 

e-mail: gestao@iuna.es.gov.br. 

9.1.2.6.3. A critério da Administração Municipal, os casos que se enquadram no item 9.1.2.6.1. poderão 

ser reavaliados. 

mailto:gestao@iuna.es.gov.br
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10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 

10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa 

ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o período 

do Contrato. 

10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante. 

10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 

e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições 

vinculam ambas as partes. 

 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas 

deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

 

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

I – Anexo 1 – Termo de Referência; 

II – Anexo 2 – Preços contratados. 

 

Iúna/ES, 24 de junho de 2021. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              

Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal           

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde 

 

 

BIQ BENEFICIOS LTDA 

Andre Carlos da Fonseca / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para a implantação, administração e solução integrada que 

permita a gestão, promoção e contratação de produtos e serviços através do vale alimentação, por 

meio de cartão magnético, para atender o Servidor Público da Prefeitura Municipal de Iúna/ES. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. Trata-se de serviço essencial para o cumprimento do que preceitua as normas contidas nos termos 

do art. 1º da Lei Municipal nº 2.649/2017, a qual dispõe sobre a concessão de vale alimentação mensal 

nos valores atualizados de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) aos servidores municipais com um 

vínculo municipal e de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) aos servidores com dois vínculos 

municipais. 

 

3. MODALIDADE E ESPECIFICAÇÕES  

3.1. PREGÃO PRESENCIAL 

3.2. O benefício será disponibilizado na seguinte modalidade:  

a) Vale-Alimentação: em meio eletrônico, cartão magnético ou de similar tecnologia, para aquisição de 

refeições ou gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (supermercado, 

restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, peixarias e similares).  

b) Receberá o benefício mensalmente para os servidores que atendam aos requisitos dispostos na Lei 

Municipal nº 2.649/2017. 

 

4. ESTIMATIVA DE BENEFICIÁRIOS E VALORES  

4.1. A quantidade de beneficiários, valor mensal e valor anual estimados do benefício poderão sofrer 

variação ao longo da vigência do contrato, pois o quantitativo de servidores/beneficiários sofrerá 

alterações (a maior e a menor) todos os meses, tendo em vista que alguns servidores podem deixar de 

se enquadrar nos requisitos para o benefício (faltas, atrasos, licença, exonerações outros.) e outros 

podem passar a se enquadrar nos requisitos (novas admissões, retorno licença, entre outros). Por estes 

motivos, necessários que seja feito um levantamento mensal prévio ao pagamento. 

 

4.2. Segue descritivo do valor máximo estimado para o período de 12 meses: 
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Quantitativo 

 

Valor fixo do benefício por servidor Valor Mensal Valor Total 

580 R$140,00 R$81.200,00 R$974.400,00 

16 R$168,00 R$2.688,00 R$32.256,00 

 TOTAL GERAL R$1.006.656,00 

 

4.3. A quantidade estimada mensal do benefício dependerá do cumprimento dos requisitos para 

recebimento deste, conforme disposto no art. 3º, da Lei Municipal nº 2.649/2017.  

4.4. O valor unitário do benefício poderá sofrer reajustes a critério da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.  

4.5. A circulação financeira anual estimada é da ordem de R$ 1.006.656,00 (um milhão e seis mil e 

seiscentos e cinquenta e seis reais). O referido montante decorre da soma dos créditos a serem 

transmitidos mensalmente, pelo período de 12 meses da contratação, conforme o número de servidores 

a serem beneficiados.  

4.6. Por se tratarem de meras estimativas referenciais de gastos, os valores acima não se constituem, 

em hipótese alguma, compromisso futuro para a Prefeitura Municipal de Iúna/ES, razão pela qual não 

poderão ser exigidos nem considerados como valores para pagamentos mínimos, podendo sofrer 

alterações de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer 

indenização à CONTRATADA. 

4.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, mediante processo, devidamente instruído, conforme § 1º, do Art. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

5. TAXA 

5.1. A Taxa de administração admissível para esta contratação consta no item 2.2. do contrato.  

5.2. Esta prestação de serviços não oferecerá ônus a Prefeitura de Iúna/ES, uma vez que não será 

pago nenhuma quantia em valor a Empresa Contratada e sim, somente, os repasses reais equivalentes 

aos saldos mensais dos cartões, onde a contratada deverá ser remunerada através da sua rede de 

credenciados, mediante contrato adicional entre o estabelecimento comercial e a contratada, sendo de 

inteira responsabilidade de ambos.  

5.3. A contratada não poderá exigir taxas exorbitantes de sua rede de credenciados. 

5.4. A contratada deverá informar a rede credenciada que esta não poderá cobrar do usuário do cartão 

nenhuma taxa administrativa com relação ao seu saldo, ou seja, somente poderá fazer a venda dos 

produtos a preços de prateleira. 
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5.5. No caso de lance negativo, este valor será descontado do valor mensal a ser repassado por esta 

Administração. 

 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A transferência do valor, sem a incidência de taxa administrativa, ou com aplicação do desconto 

ofertado, será efetivada em parcela única mensal no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal/fatura. A Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, descrição dos serviços, 

nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, Certidões de Regularidade Fiscal das Fazendas Públicas da União, 

Estado e Município e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011, 

e estar devidamente atestada pela Secretaria competente e Gestor do Contrato, sendo: 

6.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas para a MUNICÍPIO DE IÚNA - CNPJ nº. 27.167.394/0001-

23 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ nº 10.700.103/0001-18. 

a) Na nota fiscal-fatura entre outras informações, deverá constar o valor correspondente ao crédito total 

a ser disponibilizado nos cartões dos servidores e o valor referente ao desconto concedido, referência 

explícita ao contrato decorrente do processo licitatório e descrição mais completa possível do 

objeto/parcela executada. 

b) Fatura discriminada, devidamente atestada pelo(s) fiscal(s) designado(s) pela Administração.  

c) O prazo mencionado para pagamento refere-se à documentação apresentada sem incorreções. No 

caso de documentação apresentada com incorreções ou com prazo de validade vencido, os mesmos 

serão devolvidos à contratada para nova apresentação. 

6.3. Caso a contratada entregue certidão com data expirada ou que venha expirar-se antes da 

liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão irregular por uma atualizada.  

6.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida após efetivação dos créditos na totalidade dos cartões dos 

servidores, conforme arquivo enviado pelo setor de Recursos Humanos. 

6.5. O pagamento dos serviços prestados só será efetuado, após a comprovação dos mesmos nas 

condições exigidas e emissão da Nota Fiscal ou fatura. 

6.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

6.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços; 

6.8. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à prestação dos serviços desta 

contratação, sem quaisquer ônus para Administração, tais como frete, tributos etc. 
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6.9. O pagamento será efetuado através de transferência bancária, pelo setor competente, devendo a 

CONTRATADA informar na nota fiscal o n° de conta corrente e agência bancária. 

 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 

60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II da Lei 8.666/1993. 

 

8. GESTOR DO CONTRATO 

8.1. A gestão do contrato será realizada pelo CONTRATANTE, por meio de servidor (es) pertencente(s) 

a portaria de gestor de contrato vigente, o qual seguirá as disposições da Legislação em vigor, bem 

como, as condições previstas neste instrumento. 

 

9. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

9.1. FORNECIMENTO DE CARTÕES: 

I) O auxílio alimentação deverá ser fornecido por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, com 

sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validações das transações 

eletrônicas, através de sua digitação nos equipamentos respectivos pelo servidor/usuário no ato da 

aquisição dos gêneros alimentícios ou refeições prontas nos estabelecimentos credenciados. 

II) Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser entregues personalizados com nome do 

servidor/usuário e numeração de identificação sequencial, em envelopes lacrados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Iúna/ES. 

III) Os cartões deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

solicitação da CONTRATANTE.  

IV) A primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio dos cartões deverá 

ser feito através de central de atendimento eletrônico, pelo usuário. 

V) Deverá manter um padrão de qualidade e segurança no processo de impressão, crédito nos cartões 

e disponibilização de senhas, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude.  

VI) Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão possibilitar a utilização do benefício na aquisição 

de gêneros alimentícios “in natura” ou refeições prontas, em ampla e abrangente rede de 

estabelecimentos credenciados.  

VII) Não será cobrada taxa de anuidade dos servidores/usuários.  

VIII) A Taxa para emissão da 1ª via ou reemissão de cartão, em caso de furto, roubo, perda ou defeito 

do cartão deverá ser igual a R$ 0,00 (zero reais). 
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IX) A contratada deverá apresentar solução imediata para atendimento às demandas emergenciais da 

contratante, disponibilizando cartões temporários para atender novos funcionários admitidos, 

permitindo controle gerencial da contratante via web (sem custos extras à Administração). 

X) A contratada deverá disponibilizar, em sistema eletrônico ou on-line relatórios gerenciais com as 

seguintes informações mínimas: 

a) nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

b) local, data e valor da utilização dos créditos pelos usuários na rede de estabelecimentos afiliados; 

c) quantidade de cartões reemitidos por usuário. 

 

9.2. REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:  

I) Após assinatura do contrato a vencedora deverá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir 

da publicação do ato, comprovar rede credenciada em um raio não superior a 200 Km (duzentos 

quilômetros), bem como o mínimo de 10 (dez) estabelecimentos credenciados que ofereçam refeições 

ou produtos do gênero alimentício no Município de Iúna/ES, sendo que deste quantitativo mínimo no 

âmbito municipal, 03 (três) deverão ser obrigatoriamente redes de supermercado. Em não sendo 

atendida a exigência ou desobedecido aos prazos estipulados, o licitante perderá o direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital e no artigo 81 da Lei 8.666/1993. 

II) Para atender ao item anterior, a contratada deverá comprovar, em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato, que possui credenciamento conforme abaixo: 

Local/cidade: 

Nº Supermercados 

Nº Mercados/Mercearias 

Nº Açougues... 

III) A comprovação será feita através de documento que demonstre, de forma inequívoca, que existe 

uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a contratada. Este documento poderá ser 

contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, declaração do credenciado informando 

a existência do vínculo. 

IV) A contratada deverá manter rede de estabelecimentos credenciados e ativos no Município de 

Iúna/ES para aceitação dos cartões, com quantidade mínima de 10 (dez) estabelecimentos entre eles 

(supermercados, padarias, açougues, restaurantes, e similares).  

V) A contratada deverá permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais, 

que atendam o objeto contratado. (sem custos extras a esta Administração). 

VI) O reembolso aos estabelecimentos comerciais credenciados deverá ser efetuado pontualmente, 

sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, independentemente da vigência do Contrato, ficando 
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desde logo estabelecido que a Prefeitura Municipal de Iúna/ES não responderá solidária ou 

subsidiariamente por qualquer reembolso.  

IV) Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos estabelecimentos, a 

qualquer momento, a critério da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.  

VII) Os estabelecimentos credenciados poderão ser substituídos, desde que tal alteração não implique 

na diminuição do número de credenciados e queda do padrão de serviço.  

VIII) A CONTRATADA deverá manter, nos estabelecimentos credenciados, indicação de adesão por 

meio de placas, selos ou adesivos identificadores. 

 

9.3. GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO:  

I) A contratada deverá possuir sistema informatizado acessível a Prefeitura Municipal de Iúna/ES 

através da internet com senha pessoal e intransferível, que possibilita a execução das seguintes 

funcionalidades:  

a) Inclusão/exclusão/consulta de beneficiários e seus dados (nome, CPF, valor do benefício, número 

do cartão, local de entrega do cartão);  

b) Alteração de cadastro dos beneficiários com seguintes dados (Nome, CPF, valor do benefício, 

número do cartão, local de entrega do cartão);  

c) Solicitação de cartões novos ou segunda via de cartões já existentes;  

d) Bloqueio de cartões; 

e) Envio de arquivo para recarga dos créditos, conforme solicitado pela CONTRATADA;  

f) Exclusão e alteração do valor do benefício;  

g) Acompanhamento do status das solicitações;  

h) Reversão de créditos, sendo possível o estorno de valores já creditados;  

i) Alteração da senha do cartão do servidor/usuário;  

j) Bloqueio de cartão;  

k) Emissão de extrato detalhado, com data, valor dos créditos e débitos e locais de utilização. 

II) Deverá disponibilizar crédito mensal nos cartões magnéticos e/ou eletrônicos conforme calendário 

de pagamentos fornecido pelo setor de Recursos Humanos, até o 15º (décimo quinto) dia útil, conforme 

disposto no art. 2º, § 3º, da Lei Municipal nº. 2.649/2017. Devendo a CONTRATANTE solicitar com 

antecedência mínima de 03 (três) dias úteis a efetivação da recarga dos créditos.  

III) Os créditos disponibilizados nos cartões poderão ser acumulados sem nenhuma limitação de tempo.  

IV) Deverá fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

uteis, relatórios gerenciais, com as seguintes informações:  

a) Relatório de servidores que possuem crédito acumulado por mais de 90 (noventa) dias;  
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b) Nome do servidor, número do cartão, data e valor do crédito concedido e estabelecimento onde foi 

utilizado o crédito. 

 

9.4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR/USUÁRIO:  

I) A CONTRATADA deverá dispor de central de atendimento telefônico para servidores/usuários da 

Prefeitura Municipal de Iúna/ES, com horário de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, em 

todos os dias da semana, com serviços de consulta de saldo e bloqueio e desbloqueio de cartão, 

cancelamento de cartão, consulta de local para compras, e indicação de credenciamento de 

estabelecimento comercial. 

II) O serviço de atendimento ao cliente deverá ser efetuado mediante fornecimento do número do cartão 

ou CPF do servidor/usuário, sem a necessidade de informar quaisquer dados relativos a Prefeitura 

Municipal de Iúna/ES. 

III) Após cada transação, o saldo disponível deverá ser impresso no comprovante de venda, para que 

o funcionário tenha controle dos valores gastos e do saldo disponível. 

IV) Serviços via web para consulta de saldo do cartão, informação sobre novos créditos – data e valor; 

extrato constando a identificação do estabelecimento, valor e data da utilização; consulta de rede 

afiliada. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

I) Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento.  

II) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato.  

III) Prestar os serviços constantes no presente contrato, em restrita obediência as especificações 

técnicas descritas nas condições estabelecidas.  

IV) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

com as condições de habilitação e qualificação, prescritas no Edital, neste Termo de Referência e 

Contrato.  

V) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a execução do 

objeto da contratação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, 

inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; 

encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto da contratação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no 

edital/contrato, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.  

VI) Comunicar aos Gestores de Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar 

prejuízos à Administração.  
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VII) Custos relativos a deslocamento de pessoal, observadas as normas de segurança do trabalho e 

de trânsito, não cabendo nenhum ônus à Contratante. 

VIII) Comunicar expressamente ao Município de Iúna/ES, a quem competirá deliberar a respeito, toda 

e qualquer situação anômala no decorrer da execução do objeto da presente contratação.  

IX) Zelar pelos equipamentos e ambientes colocados à sua disposição;  

X) Acatar as orientações da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo 

ás reclamações formuladas;  

XI) Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas em 

relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;  

XII) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para-fiscais que incidam ou venham a incidir, direta 

e indiretamente, sobre os serviços prestados.  

XIII) Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com o Termo de Referência, Contrato, 

Edital e seus anexos e de acordo com a proposta apresentada, verificando sempre o bom desempenho 

dos serviços prestados e atendendo aos critérios de qualidade.  

XIV) Após assinatura do contrato a vencedora deverá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a 

partir da publicação do ato, para comprovar que possui no mínimo 10 (dez) estabelecimentos 

credenciados que ofereçam refeições ou produtos do gênero alimentício no Município de Iúna 

(restaurantes, supermercados, padarias, açougues e similares). Em não sendo atendida a exigência 

ou desobedecido aos prazos estipulados, o licitante perderá o direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas nesse edital e no artigo 81 da Lei 8.666/1993.  

XV) Garantir que os cartões magnéticos e/ou eletrônicos sejam regularmente aceitos pelos 

estabelecimentos credenciados.  

XVI) Organizar e manter relação atualizada de estabelecimentos credenciados, fornecendo essa 

listagem contendo nome e endereço dos estabelecimentos sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE.  

XVII) Os cartões deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

solicitação da CONTRATANTE, no local por ela designado, conforme TERMO DE REFERÊNCIA.  

XVIII) A Taxa para emissão de 1ª via ou reemissão de cartão, em caso de furto, roubo, perda ou defeito 

do cartão deverá ser igual a R$ 0,00 (zero reais). 

XIX) Refazer os cartões que apresentarem erro de emissão ou problemas de qualidade, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após solicitação da CONTRATANTE, sendo que o custo para emissão 

ou reemissão (2ª via) de cartões será de responsabilidade da CONTRATADA.  

XX) Disponibilizar crédito mensal nos cartões magnéticos e/ou eletrônicos conforme calendário de 

pagamentos fornecido pelo setor de Recursos Humanos, até o 15º (décimo quinto) dia útil, conforme 
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disposto no art. 2º, § 3º, da Lei Municipal nº. 2.649/2017. Devendo a CONTRATANTE solicitar com 

antecedência mínima de 03 (três) dias úteis a efetivação da recarga dos créditos.  

XXI) Após o repasse do valor dos créditos a serem creditados nos cartões dos servidores, a 

CONTRATADA deverá providenciar a emissão da nota fiscal.  

XXII) Deverá fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, relatórios gerenciais, contendo informações de servidores que acumulam saldo, consulta de saldo 

e extrato dos cartões, rede de estabelecimentos credenciados, entre outros.  

XXIII) Reembolsar os estabelecimentos credenciados, no valor utilizado pelos servidores/usuários, 

respeitando as condições estabelecidas nos respectivos contratos de credenciamento, ficando desde 

logo estabelecido que a Prefeitura Municipal de Iúna/ES não responderá solidária nem 

subsidiariamente por qualquer reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.  

XXIV) Garantir, durante toda a contratação, a manutenção da quantidade mínima de estabelecimentos 

credenciados. 

XXV) Disponibilizar serviço de atendimento ao cliente conforme especificações do TERMO DE 

REFERÊNCIA.  

XXVI) Fornecer suporte e acesso a sistema informatizado para solicitações e informações referentes 

aos créditos e saldos dos cartões.  

XXVII) Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos fiscais do Contrato, 

prestando informações referente à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais 

irregularidades na execução do objeto contratado.  

XXVIII) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto ou documento de interesse da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, devendo orientar seus 

empregados a observar rigorosamente esta determinação.  

XXIX) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações 

de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto desta contratação sem 

o consentimento, por escrito, da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.  

XXX) Indicar um representante junto a CONTRATADA, que durante o período de vigência do Contrato 

será a pessoa a quem a Prefeitura Municipal de Iúna/ES recorrerá sempre que necessário, inclusive 

para requerer esclarecimentos a exigir solução para problemas que porventura surgirem durante a 

execução do Contrato.  

XXXI) Manter o saldo remanescente de créditos dos usuários, caso estes não o utilizem em sua totalidade 

ou parcialidade no mês de referência do repasse, ou seja, os saldos deverão ser cumulativos neste caso, 

não podendo haver bloqueio; 
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XXXII) A Contratada deverá fiscalizar a Rede de Estabelecimentos Credenciados, de forma a assegurar a 

qualidade de seus serviços; 

XXXIII) Remeter mensalmente ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão, 

Planejamento e Finanças, listagens contendo a Relação dos Novos Estabelecimentos Conveniados, com 

seus respectivos endereços e manter atualizada a referida listagem; 

XXXIV) O cartão eletrônico/magnético referente ao auxílio-alimentação deverá ser aceito como meio de 

pagamento, na Rede de Estabelecimentos Credenciados, quando da aquisição de gêneros alimentícios, 

sem acréscimos de preço em relação ao pagamento à vista; 

XXXV) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

I) Fazer o pagamento ajustado;  

II) Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a CONTRATADA possa entregar os itens 

solicitados;  

III) Enviar mensalmente arquivo contendo as informações para créditos do benefício nos cartões do 

servidores/usuários com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis à efetivação do pagamento.  

IV) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação por escrito da 

CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.  

V) Fiscalizar a execução do contrato, avaliando a execução e/ou fornecimento do objeto e atestando o 

cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.  

VI) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA, sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento contratual.  

VII) Aplicar as penalidades, quando cabíveis. 


