
 

 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - RETIFICADO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 

UASG N° 927825 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45093/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, administração 

e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de 

segurança e senha individual, para recarga mensal, com ampla participação no comércio 

varejista no sul do Estado do Espírito Santo, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para 

os servidores da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de 

Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA.  

TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço global, incluindo o valor da taxa de administração. 

DATA DE ABERTURA: 

Dia 06 de outubro de 2022, 

a partir das 12h30min  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo 

Federal (antigo Comprasnet) – Disponível em:  

https://www.gov.br/compras/pt-br 

SIST. REG. PREÇOS: 

(   ) Sim 

(X) Não 

EXCLUSIVA ME/EPP: 

(   ) Sim 

(X) Não 

RESERVA DE COTA ME/EPP: 

(   ) Sim 

(X) Não 

APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRA 

( ) Sim 

(X) Não 

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (ANUAL): 

R$ 210.021,00 (duzentos e dez mil e vinte e um reais) 

PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÕES:  

Enviar ao seguinte 

endereço eletrônico: 

raphaela@agersa.es.gov.br 

VIGÊNCIA DO 

CONTRATO: 

12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado em até 60 

(sessenta) meses na forma 

do art. 57, inciso II da Lei 

nº 8.666/1993. 

MODO DE DISPUTA: 

 

(X) Aberto 

(   ) Aberto e fechado 

CÓDIGO CATSER - COMPRAS.GOV: 14109 - 

ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE (TICKET) / VALE 

ALIMENTAÇÃO (CARTÃO ELETRÔNICO) - 

SISTEMA CONVÊNIO 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO - TCE-ES: 

022.016E0100002.01.0001 

CONTATO: 

28 3511-7077 

E-mail: raphaela@agersa.es.gov.br 

 

GARANTIA CONTRATUAL:  

Não será exigida. 

 

 

LOCAL DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: Os cartões deverão ser entregues na Sede 

da Agersa, situada à Rua Prof. Quintiliano de Azevedo, n° 31, Centro, Cachoeiro de Itapemirim 

– ES, CEP: 29.300-195. 

 

PUBLICIDADE DO EDITAL E ANEXOS:  O Edital e anexos estão disponíveis no menu 

“LICITAÇÕES” da página do Portal da Transparência da AGERSA na internet: 

www.agersa.es.gov.br. 

 

 

http://www.agersa.es.gov.br/
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LICITAÇÃO COM LOTE ÚNICO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR 

MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. 

 

 

PREÂMBULO 

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro 

de Itapemirim - AGERSA, Autarquia Municipal, instituída pela Lei nº 7.863/2020, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.311.730/0001-00, por intermédio de seu Diretor Presidente, 

Sr. Vanderley Teodoro de Souza, nomeado através do Decreto Municipal nº 27.594, de 

27 de março de 2018, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA com o critério de julgamento menor preço GLOBAL, nos termos 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Lei nº 

2.848/1940-Código Penal (arts. 337-E a 337-P), Decretos Municipais nº 16.114/2005 e 

17.913/2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na sede da AGERSA, situada à 

Rua Professor Quintiliano de Azevedo, nº 31, Edifício Guandu Center, 6º andar, Bairro 

Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 12h às 18h 

e pelo site https://www.agersa.es.gov.br. 

1.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública no Portal de Compras do 

Governo Federal (antigo Comprasnet), no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br, mediante condições de segurança, criptografia e 

autenticação em todas as suas fases. 

1.3. Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital e das condições nele 

estabelecidas, ficando responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios 

https://www.agersa.es.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br, bem como às 

publicações oficiais, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital, respostas a 

questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam 

ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da 

sessão pública. 

1.4. Os horários estabelecidos no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico 

e na documentação relativa ao certame. 

http://www.agersa.es.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br


 

 

1.5. A proposta de preço e todos os documentos de habilitação devem ser inseridos no 

sistema antes da sessão pública de disputa. 

1.6. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio da Agersa, 

designados pela Portaria nº 116/2021. 

1.7. Problemas na operação do sistema deverão ser comunicados pelos licitantes 

imediatamente ao provedor Portal de Compras do Governo Federal (antigo Comprasnet). 

1.8. Para efeito deste Edital, “Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e equiparadas” 

serão identificadas simplesmente como “ME e EPP’s”. 

1.9. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatório serão 

efetuados pelo(a) Pregoeiro(a) aos licitantes por meio do campo de mensagens do sistema 

eletrônico “Compras Governamentais (antigo Comprasnet)”, ficando sob inteira 

responsabilidade do licitante acompanhar o trâmite do certame. 

1.10. Para o correto dimensionamento da proposta, ATENTAR:  

a) O valor da taxa de administração deverá ser  abaixo de R$ 21,00 (vinte e 

um reais), correspondente à taxa de administração máxima aceitável 

definida pela Administração, SENDO ACEITA TAXA NEGATIVA; 

B) Desta forma, ao elaborar a proposta comercial, as licitantes deverão 

indicar o VALOR GLOBAL para a contratação, já inclusa a Taxa de 

Administração, ou seja, valores abaixo de R$ 210.021,00 (duzentos e dez mil 

e vinte e um reais); 

c) Em caso de apresentação de proposta comercial com TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA, deverão ser apresentados valores globais 

abaixo de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), que é o valor global 

estimado de benefício de vale alimentação para o período de 12 (doze) meses. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços 

de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de 

Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Agência Municipal 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

2.1.1. Quantidade atual de servidores da Agersa é de 23 (vinte e três). 

2.1.2. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.  

2.1.3. Havendo divergências entre o código CATSER e/ou a descrição do serviço do 

sistema Compras Governamentais, com o apresentado neste edital, prevalecerá o último, 

salvo disposição expressa do(a) Pregoeiro(a). 

 

3. DOS VALORES ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A Taxa de Administração máxima admissível para a licitação é de R$ 21,00 (vinte e 

um reais), equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) do valor global estimado dos 

crédios de vale alimentação.  

3.2. Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCEES, que entendeu pela não aplicação da Medida Provisória n° 1.108/2022, 

no que diz respeito à vedação da previsão de deságio ou descontos sobre o valor 

contratado para o fornecimento de auxílio-alimentação, nas contratações de fornecedoras 

e administradoras de auxílio-alimentação, realizadas por entes da administração pública 

direta, autárquica e fundacional, SERÃO ACEITAS PROPOSTAS QUE OEFERTEM 



 

 

VALORES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVOS, isto é, abaixo de R$ 

0,00 (zero reais). (Acórdão 00783/2022-4 - 2ª Câmara, Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo – TCE ES, Processo: 04670/2021-9 - Controle Externo - Fiscalização – 

Representação - Relator: Domingos Augusto Taufner; Decisão 02511/2022-8 - 2ª Câmara 

- Produzido em fase anterior ao julgamento, Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE ES - Processo: 05618/2022-3 - Relator: Domingos Augusto Taufner; 

Decisão 01871/2022-6 – Plenário Produzido em fase anterior ao julgamento, Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCE ES, Processo: 03449/2022-1, Relator: 

Domingos Augusto Taufner; Instrução Técnica de Consulta 00034/2022-1 Produzido em 

fase anterior ao julgamento – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES - 

Processo: 03942/2022-1 - Relator: Rodrigo Coelho do Carmo; Decisão 00665/2022-3 - 

1ª Câmara - Produzido em fase anterior ao julgamento – Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo – TCEES - Processo: 00491/2022-6 - Relator: Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo). 

3.3. O entendimento atual da Corte de Contas do Estado é de que a vedação à 

possibilidade de contratação de empresas fornecedoras e gerenciadoras de auxílio-

alimentação (emissoras de vales refeição e alimentação) com aplicação de deságio e 

descontos sobre o valor contratado, sobretudo a adoção de taxas negativas de 

administração, está intimamente ligada à percepção, pelas pessoas jurídicas contratantes 

destes serviços, do benefício tributário previsto no art. 1º, caput, da Lei 6.321/1976, o que 

não abrange os órgãos e entidades da Administração Pública. 

3.4 Cabe resslatar que a Agersa não é beneficiária do PAT - – Programa de Alimentação 

do Trabalhador. 

3.5. Estima-se, tendo em vista o quantitativo atual de beneficiários e o valor fixo relativo 

ao vale alimentação, que o repasse mensal seja no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil 

e quinhentos reais), totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) anual. 

3.3.1. Desta forma, para indicação do valor da Taxa de Administração na Proposta 

Comercial, serão aceitos valores abaixo de R$ 21,00 (vinte e um reais), equivalentes 

ao percentual de incidência de no máximo 0,01 % (um centésimo por cento) aplicados 

sobre o valor estimado para concessão dos benefícios, qual seja, R$ 210.000,00 (duzentos 

e dez mil reais), expresso em real, com duas casas decimais, correspondente à taxa de 

administração máxima aceitável definida pela Administração, SENDO ACEITA TAXA 

NEGATIVA.  

3.3.2. Assim sendo, propostas que ofertem valores abaixo de R$ 210.000,00 (duzentos 

e dez mil reais), ou seja, com incidência de valor de Taxa de Administração negativa, 

serão classificadas, desde que atendem às exigências do Edital.   

3.4. Todos os tributos, custos diretos e indiretos e despesas incidentes, bem como os 

encargos, benefícios e despesas indiretas e de qualquer natureza, deverão estar inclusos 

na taxa de administração resultante da proposta vencedora da licitação. 

3.5. A estimativa dos valores está definida na tabela abaixo: 

OBJETO -  

ITEM ÚNICO (CÓDIGO 

CATSER -14109 - 

COMPRAS.GOV) 

VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Vale – alimentação R$ 17.500,00 R$ 210.000,00 

Taxa de Administração estimada (%) 0,01% (R$ 21,00) 



 

 

Valor mensal estimado com a Taxa de Administração R$ 17.501,75 

Valor total anual estimado com a Taxa de Administração R$ 210.021,00 

3.6. O objeto da contratação será por item único, de preço total estimado no valor de R$ 

210.021,00 (duzentos e dez mil reais e vinte e um centavos), considerando os valores de 

crédito dos cartões de vale alimentação dos servidores, acrescido da taxa de 

administração. 

3.7. Os valores dos créditos dos cartões tratam-se de estimativa, podendo se concretizar 

ou não na execução. 

 

4. DA DATA, HORA E LOCAL DO PREGÃO 
4.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública no Portal de Compras do 

Governo Federal - Compras Governamentais (antigo Comprasnet), no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

4.2. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

 

Data da sessão:  

  

Dia 06 de Outubro de 2022 

Horário: 12h30min (Horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – 

https://www.gov.br/compras/pt-br 

UASG: 927825 

  

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

5.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

b) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

5.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

a.1) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

https://www.gov.br/compras/pt-br


 

 

a.2) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e)  que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.5. A verificação de eventual descumprimento das condições de participação será 

realizada mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

d) Relação de inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU. 

5.5.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu sócio  

majoritário, por força do artigo 12, da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de  

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 

5.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação 

da licitante. 

5.7. A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase do processo. 

5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.9. Compete ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico informar-se a 

respeito do funcionamento e regulamento do Portal de Compras do Governo Federal, como 

também receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 



 

 

5.10. As transações eletrônicas, tais como preenchimento de declarações, oferta de lances, 

negociação de preços, envio de mensagens ao(à) pregoeiro(a) pelo sistema, envio de 

proposta de preços, de documentos de habilitação ou de quaisquer outros ‒ serão 

assumidas como firmes e verdadeiras. 

 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do Sistema para o imediato bloqueio de acesso 

6.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. 

6.7. A Agersa não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores, 

haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de Compras do 

Governo Federal. 
6.8. Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site 

https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme instruções nele contidas, e/ou as dúvidas 

deverão ser sanadas com o suporte técnico do site. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A sessão pública terá início no dia 06 de Outubro de 2022, às 12h30min, quando 

serão abertas e analisadas as propostas comerciais. 

7.1.1. Não havendo segurança da contratação ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida  para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, 

salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário. 

7.1.2. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário 

oficial de Brasília/DF. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

https://www.gov.br/compras/pt-br


 

 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a 

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

desse documento. 

8.1.1. INCLUIR, COMO ANEXO À PROPOSTA, TODOS OS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO EXIGIDOS NA CLÁUSULA 16 DO EDITAL (A EXEMPLO DE 

CERTIDÕES, ATESTADOS, AUTORIZAÇÕES), COM EXCEÇÃO DAQUELES 

DOCUMENTOS QUE ESTEJAM DISPONÍVEIS E/OU VÁLIDOS NO SICAF. 

8.1.1.1. Caso algum documento referente à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal/trabalhista, ou qualificação econômico-financeira não esteja disponível e/ou válido  

no SICAF, o licitante deverá encaminhar documento que o substitua, conforme legislação. 

8.1.1.2. É possível incluir mais de um anexo, quando necessário para enviar todos os 

documentos exigidos; 

8.1.1.3. Os arquivos anexados deverão ter as seguintes extensões/formatos: ZIP, PDF,  

DOC, XLS, TXT; 

8.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 

8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

8.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

8.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

8.8. O licitante será desclassificado caso não inclua a documentação juntamente com a 

proposta, nos termos previstos nesse Edital. 

 

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário e total do item; 

b) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência; 

c) A alíquota de taxa de administração DEVERÁ SER ABAIXO DE 0,01% 

(um centésimo por cento), correspondente à Taxa de Administração máxima 

aceitável definida pela Administração, calculada sobre o valor global dos 

benefícios, SENDO ADMITIDA TAXA NEGATIVA.  

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

9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 



 

 

ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do 

modelo de Modelo de Proposta de Preços, conforme anexo II deste Edital; 

9.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 

57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

9.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

9.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas 

no Termo de Referência.  

10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

10.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item, já computada a taxa 

de administração que incidirá sobre o valor dos benefícios. 

10.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  



 

 

10.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 

que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 

10.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

10.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

10.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

10.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o(a) pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

10.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

10.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 

10.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

10.16. O(a) Pregoeiro(a) poderá excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível. 

10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

10.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por 

tempos superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

10.20. A única circunstância que isentará a licitante de manter a proposta é a sua 

desclassificação por não atender às exigências contidas neste instrumento convocatório. 

10.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

10.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015. 

10.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 



 

 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

10.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

10.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

10.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

a) prestados por empresas brasileiras; 

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

c) prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

d) Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.29. Na hipótese de o erro ser sanável durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro 

cientificará,via chat, todas as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo 

referência ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação 

do licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e 

possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial. 

10.30. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com 

o(a) Pregoeiro(a) e com a Equipe de Apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances 

dados equivocadamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato 

configura a identificação do licitante durante a sessão pública, o que é proibido pelas 

normas. 

 

11. DO MODO DE DISPUTA “ABERTO” 

11.1. Será adotado o MODO DE DISPUTA “ABERTO” para o envio de lances neste 

pregão eletrônico, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações assim definido no inciso I, do Art. 31, do Decreto n.º 10.024/2019. 

11.1.1. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

11.1.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, mencionada no subtópico 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 



 

 

11.1.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma acima estabelecida, a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

11.1.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) 

pregoeiro(a) poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de 

envio de lances, em prol da consecução do melhor preço para a Administração Pública, 

conforme disposto no parágrafo único, do Art. 7º, do Decreto 10.024/2019, mediante 

justificativa. 

 

 

12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE 

12.1. Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço ofertado pertencer a uma empresa 

que não seja enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

ou equiparada, será aberta automaticamente a opção para o(a) Pregoeiro(a) aplicar o 

direito de preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, caso ocorra a 

situação de empate prevista no art. 44 da Lei complementar 123/2006. 

12.2. Nos termos do item acima, havendo proposta registrada por Microempresa (ME) ou 

empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior a melhor oferta, estará configurado o empate ficto/virtual, conforme previsto no 

art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo convocada a ME ou EPP melhor 

classificada para registrar proposta com valor inferior ao último valor arrematado. 

12.3. O novo valor proposto pela ME ou EPP ou equiparada deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de 

preclusão do direito de preferência. 

12.4. Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP ou equiparada, o(a) 

Pregoeiro(a) passará à etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos 

subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame. 

12.5. Caso a ME, EPP ou equiparada não exerça o direito de preferência ou não atenda às 

exigências do edital, o sistema, de forma automática, convocará a ME ou EPP ou 

equiparada remanescente, cuja proposta se enquadre no limite de 5% (cinco por cento), 

obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

12.6. Se houver equivalência de valores apresentados por ME, EPP ou equiparada, dentre 

as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço 

ofertada por empresa não enquadrada como tal, terá preferência na apresentação de novo 

lance aquela que registrou primeiro sua proposta, por ordem de data/hora, conforme o 

histórico eletrônico de propostas registradas no Portal de Compras do Governo Federal, e 

assim sucessivamente. 

12.7. Na hipótese de nenhuma ME, EPP ou equiparada exercer o direito de preferência 

ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como tal que apresentou 

o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se a fase de 

negociação. 

 

 

13. DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) poderá 

encaminhar, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o 

valor estimado para a contratação, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 



 

 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas 

demais licitantes.  

13.3. Caberá à licitante, responder à contraproposta por meio do sistema, no prazo 

máximo de 2 (duas) horas úteis. 

13.3.1. Caso o lance vencedor esteja dentro do limite do valor estimado pela 

Administração, e não havendo o atendimento à convocação dentro do prazo estipulado de 

2 (duas) horas úteis, o(a) Pregoeiro(a) decidirá sobre sua aceitação. 

13.3.2. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO. 

14.1.1. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

14.2. A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances). 

14.3. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços. 

14.4. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

14.4.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas  

demais licitantes. 

14.4.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada,  

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

14.5. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta 

 

 

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

15.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto nº 

10.024/2019. 

15.1.1. O modelo da proposta deverá ser encaminhado pelo licitante exclusivamente via  

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a), com os 

respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo(a) Pregoeiro(a) 

no momento da aceitação do lance vencedor.  

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:  

a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

b) contenha vício insanável ou ilegalidade; 

c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 



 

 

d) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018-TCU – Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.  

12.3. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

e) Não incluir no sistema o documento relativo à proposta comercial; 

f) Não incluir no sistema os documentos de habilitação; 

g) Não apresentar proposta referente a integralidade do objeto; 

h) Apresentar proposta com preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer 

natureza ou quaisquer outras limitações não previstas neste Edital. 

15.2. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

15.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

15.4. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de 

diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

15.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

15.6. É facultado ao(à) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

15.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

15.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

 

16. DA HABILITAÇÃO 

 

16.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  



 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

16.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

16.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

16.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

16.4. Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de 

habilitação serão apreciados nos termos do presente edital e, após análise, será declarado 

vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as 

exigências do edital. 

16.5. A habilitação das licitantes compreenderá ainda a conformidade dos seguintes 

documentos: 

16.6. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA do licitante: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social do licitante em vigor, demais 

alterações ou a última alteração contratual desde que esteja consolidada, 

devidamente registrado na junta comercial da devida sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores, observadas as exigências do 

novo Código Civil e da Lei n º 11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de 

sociedades empresárias ou cooperativas, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou  

c) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

16.7. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA do licitante: 

a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal 

competente; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual 

competente; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a seguridade social 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, mediante apresentação de Certidão expedida pela Caixa Econômica 

Federal, devidamente atualizada; 

f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo 

com o disposto na Lei 12.440/2011. 

 

16.7.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e equiparada, já declarada e 

certificada neste certame para usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 

gozará de tratamento diferenciado e favorecido quanto à regularização dos documentos 

fiscais e trabalhista. 

16.7.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e equiparada deverá apresentar, 

obrigatoriamente, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

16.7.3. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado 

à ME ou EPP o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério da Administração, na forma do art. 43 § 1º. da Lei Complementar nº. 

123/2006.  

16.7.4. A não regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, no prazo previsto no 

subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n° 10.520/2002 e art. 27 do Decreto 17.913/2007, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação, na forma do art. 43 § 2º da Lei Complementar nº. 

123/2006 c/c o art. 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002. 

16.8. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do 

licitante: 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação 

Extrajudicial (Falência e Concordata), expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias antes, contados da data da 

abertura deste Pregão; 

a.1) Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio da documentação 

apropriada, os seguintes requisitos, cumulativamente: 

I) cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes 

neste Edital; 

II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou 

certidão judicial informando que a empresa se encontra apta para 

participar de licitação. 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três)meses da data de apresentação da proposta; 



 

 

b.1) O Balanço das sociedades por ações deverá ser apresentado em 

publicações no Diário Oficial; 

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, 

certificado por contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade 

competente, no qual estejam mencionados, expressamente, o termo de 

abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em que o 

Balanço se acha regularmente transcrito;  

b.3) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência apresentarão 

Balancetes do mês anterior ao da realização da licitação, autenticado por 

profissional credenciado; 

b.4) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço 

Patrimonial os Índices de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Solvência 

Geral (ISG) iguais ou superiores a 01 (um), e Índice de Endividamento 

Geral (IEG) inferior ou igual a 1 (um);  

b.5) Os índices relacionados acima serão apurados na forma indicada no 

Anexo VI; 

b.6) O licitante que apresentar qualquer dos índices menor do que 01 (um) 

deverá comprovar patrimônio líquido mínimo equivalente a 5% do valor 

estimado para a contratação;  

b.7) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

b.8) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

 

16.9. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do licitante: 

a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa 

licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) a aptidão para o fornecimento do objeto licitado, compatível com 

as características indicadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, devendo 

ser apresentado em original ou cópia por qualquer processo de autenticação, sem 

emendas ou rasuras, constando os dados da empresa contratada e assinado(s) por 

seu representante legal. 

a.1) O Atestado de Capacidade Técnica tem por objetivo avaliar a 

experiência do licitante na execução de contratação pertinente e 

compatível com o objeto da licitação;  

a.2) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

da empresa licitante e com indicação do número do CNPJ e endereço.  

 

16.10. Relativamente à DECLARAÇÃO do licitante: 

a) Declaração expressa, aceitando as condições do Edital, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos neste Edital, que inexiste fato impeditivo 

para licitar, não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, 

que não existe a superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação 

nesta licitação estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que não existe participação direta ou indireta de servidor público de 



 

 

entidades ou órgãos da Administração Municipal na prestação do objeto do 

Pregão Eletrônico conforme modelo proposto no Anexo III - Termo Declaratório. 

 

16.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ ou CPF 

e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

b.1) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

b.2) Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a 

empresa matriz quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

16.12. Caso se entenda necessário, os documentos remetidos via e-mail poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser 

estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), endereçados à Comissão Permanente de 

Licitação/AGERSA, no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 

16.13. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes 

formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, 

devidamente qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial; 

d) por cópia simples quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela 

Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”. 

16.14. Caso a licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve 

a mesma fazer prova à isenção, através de declaração ou documento normativo do órgão 

expedidor do aludido documento. 

16.15. A Agersa se reserva o direito de proceder buscas e extrair certidões através da 

internet, por meio de consulta aos sítios oficiais, para averiguar a veracidade das 

informações constantes nos documentos apresentados e, inclusive, para suprir data 

vencida em algum documento, estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar 

documentos em desacordo com as informações obtidas pela Administração, além de 

incorrer nas sanções previstas em lei. 

16.16. A licitante regularmente inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF será dispensada da apresentação dos documentos referentes aos 

níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular. 

16.16.1. Na hipótese de não ser possível o acesso ao sistema SICAF para a verificação da  

regularidade da licitante, o(a) Pregoeiro(a) informará o fato à mesma, determinando prazo 

para que ela encaminhe, via e-mail, os documentos. 

16.17. Os documentos deverão ser apresentados conforme funcionalidade do sistema 

Comprasnet. 

16.18. Os documentos extraídos da internet deverão ter sua autenticidade verificada junto 

aos Órgãos emissores, pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio.  

16.19. Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

16.20. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor somente serão aceitos quando tiverem sido emitidos a menos de 180 (cento e 



 

 

oitenta) dias da data de abertura do pregão, na hipótese do presente edital não dispor de 

forma diversa. 

16.21. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

16.22. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto neste título inabilitará o proponente. 

16.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

16.24. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para que apresentem nova documentação, se assim o desejarem, eliminadas as 

causas que determinaram a inabilitação. 

16.25. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante 

será declarada vencedora. 

16.27. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

16.27.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que 

desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá 

apresentar, junto aos documentos de habilitação, os seguintes documentos: 

a) Certidão expedida no presente exercício pelo órgão competente, a saber: 

Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido 

registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º. da Lei Complementar 

123/2006;  

b) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo 

VI. 

 

16.27.2. Caso a empresa vencedora do certame seja uma MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, já declarada e certificada neste certame para 

usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, gozará dos seguintes 

tratamentos diferenciados e favorecidos quanto à regularização dos documentos fiscais: 

a) Deverá apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado à ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração, na forma do art. 43 § 1º. da Lei Complementar nº. 123/2006. 

c) Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o subitem anterior, o 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

d) A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no subitem 

acima, implicará na preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 7º da Lei n° 10.520/2002 e no artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. 



 

 

e) Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 

fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

 

 

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, sendo o valor da 

Taxa de Administração e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da 

Lei nº 8.666/93). 

d) Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza 

o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

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

17.1.1. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

17.1.2. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

 

18. DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 

18.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital em relação à proposta 

de preços e documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) deverá comunicar aos licitantes 

com no mínimo 12 (doze) horas de antecedência, por meio do sistema, a data e a hora em 

que declarará o vencedor do certame.  

18.2. Quando a licitação restar fracassada, o(a) Pregoeiro(a) comunicará aos licitantes, no 

mínimo, com 12 (doze) horas de antecedência, por meio do sistema no qual a licitação foi 

realizada, a data e a hora em que declarará o fracasso do certame, seguindo, no que couber, 

as disposições referentes ao recurso admissível face à declaração de vencedor. 

 

19. DOS RECURSOS 

19.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 



 

 

19.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente.  

19.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

19.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

19.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses.  

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

aproveitamento.  

19.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

19.4.1. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou 

intempestivamente. 

19.4.1.1. O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na qualidade de 

petição. 

 

 

20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

20.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, no prazo estabelecido, importará a decadência do direito de recurso, ficando o(a) 

Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor. 

20.3. Para efeito do disposto acima, manifestação motivada é a descrição sucinta e clara 

do(s) fato(s) que motivou(aram) o licitante a recorrer, evidenciando, em campo próprio 

do sistema, contra qual(ais) decisão(ões) pretende recorrer e por qual(ais) motivo(s). 

20.4. A manifestação da intenção de recurso sem os pressupostos recursais de 

admissibilidade, assim como a não apresentação das razões recursais importará no 

cancelamento da manifestação no sistema eletrônico. 

20.5. O(a) Pregoeiro(a) analisará os motivos externados pelo licitante na intenção de 

recurso, limitando-se ao pronunciamento quanto ao “acolhimento” ou não da intenção, de 

forma motivada em campo próprio do sistema, restringindo-se ao exame da existência 

dos pressupostos recursais de admissibilidade (sucumbência, tempestividade, 

legitimidade, interesse e motivação, conforme Acórdão TCU nº 339/2010 – Plenário). 

20.6. Acolhida a intenção de recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentar as razões, sendo os demais licitantes intimados por meio 

do Diário Oficial do Município a apresentar, caso assim o desejem, contrarrazões em 

outro 3 (três) dias úteis, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 



 

 

20.7. Os recursos e as contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) 

via e-mail raphaela@agersa.es.gov.br ou protocolada na sede da Agersa, localizada à Rua 

Prof. Quintiliano de Azevedo, n° 31, 6° andar, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 

29300-195. 

20.8. Para fins de identificação, as razões e contrarrazões de recurso deverão ser assinadas 

pelo representante legal da empresa. 

20.9. Não serão conhecidas as razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 

outros endereços eletrônicos, fora do prazo legal, e que, por isso, sejam intempestivas ou 

não sejam recebidas. 

20.10. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

20.11. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no 

sistema eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal (antigo Comprasnet) e/ou 

no site www.agersa.es.gov.br no link “licitações”. 

20.11.1. Havendo interesse em cópia do processo, parcial ou total, o interessado deverá 

protocolar pedido junto à Administração, por qualquer meio legítimo, devendo conter a 

identificação do requerente e a especificação da informação requerida. As custas da 

reprodução será executada às expensas do requerente. 

20.12. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, exceto quando 

manifestamente protelatório ou quando o(a) Pregoeiro(a) puder decidir de plano. 

 

 

21. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

21.1.A sessão pública poderá ser reaberta: 

21.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

21.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

21.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta.  

21.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório.  

21.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 

22. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 

Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados.  

22.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

22.3. A classificação das propostas, o julgamento e a habilitação serão submetidos à 

autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto 
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da licitação caso ocorra recurso. Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, 

o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá 

efeitos até a homologação pela autoridade superior. 

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

 

 

23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

23.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência anexo deste Edital. 

 

 

24. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

24.1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato. 

24.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,  

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

24.1.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, 

por igual período, por solicitação justificada e aceita pela Administração. 

24.2. O não atendimento a convocação de que trata o item 24.1 sujeitará o adjudicatário 

às sanções previstas neste Edital. 

24.3. A minuta do Contrato a ser firmado, seguindo os termos do Anexo V, integra o 

presente Edital para todos os fins e efeitos de direito e regulamentará as condições da 

execução do objeto, direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  

24.4. Quando a adjudicatária recusar assinar o Contrato, no prazo e condições 

estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderá ser convocada outra 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação. 

24.5. A publicação do resumo do Contrato será efetuada no Diário Oficial do Município, 

que deverá ocorrer na forma estabelecida no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93. 

24.6. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, com início em 17 de 

outubro de 2022 e publicação no Diário Oficial do Município do resumo do Contrato, 

podendo ser prorrogado em até 60 (sessenta) meses na forma do art. 57, inciso II da Lei 

nº 8.666/1993, desde que mantidas as condições mais vantajosas para a Agersa, em razão 

de sua natureza continuada. 

 

 

25. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PRAZOS PARA 

ENTREGA DO OBJETO 

25.1. As condições de execução dos serviços são aquelas definidas no Termo de 

Referência (Anexo I) e na minuta do termo de Contrato (Anexo V), partes integrantes 

deste Edital. 

 

 

26. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
26.1. A licitante vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto e a prestar os serviços 

a que se referem este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações 

aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 



 

 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações.  
26.2. O objeto será recebido conforme a seguir: 

a) Provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 

verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos e outros dados 

pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua 

correção;  

b) Definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do 

produto, envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de 

todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo, será 

efetivado o recebimento definitivo, em até 15 (quinze) dias úteis, após a 

verificação e aceitação da qualidade e quantidade do objeto recebido. 

26.3. O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo. 

26.4. O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades 

futuras quanto à qualidade do objeto entregue. 

26.5. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a 

termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à 

aplicação das penalidades. 

26.6. As despesas decorrentes de frete e/ou transporte do objeto no local designado, e 

quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a 

AGERSA para a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão por 

conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo 

adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços. 
 
 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
27.1. O licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos, sujeitando-se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

27.1.1. Aplicam-se as regras do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 (Código Penal), composto dos arts. 337-E a 337-P, aos crimes 

praticados em licitações e contratos administrativos (art. 178 da lei 14.133/2021). 

27.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

a contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do objeto, fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Agersa pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das 

demais cominações legais. 

27.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 

à 87 da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.  

27.4. Nos casos de pequenos descumprimentos das normas de licitação ou de cláusulas 

contratuais, que não gerem prejuízo para a contratante, poderá ser aplicada a sanção de 

Advertência, por meio de comunicação formal, conforme inciso I do art. 87 da lei 

8.666/93. 

27.5. Caso deixe de cumprir as obrigações estabelecidas, a Contratada estará sujeita as 

seguintes penalidades:   

a) Advertência, nos casos de descumprimentos contratuais de menor potencial, 

que não gerem prejuízo para a Administração; 



 

 

b) Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, 

acrescido de multa de mora diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal 

dos créditos, no caso de descumprimento dos prazos para repasse dos valores 

estabelecidos no item 5.5.1.3 do Termo de Referência; 

c) Multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, nos 

casos em que a CONTRATADA:  

c.1) Descumprir os prazos estabelecidos no item 5.5.1.4 do Termo de Referência; 

c.2) Descumprir os prazos estabelecidos no item 5.5.1.5 do Termo de Referência; 

c.3) Não atender às obrigações previstas no item 5.3.15, em especial o serviço de 

bloqueio de cartão nos casos de perda, roubo ou extravio; 

c.4) Não manter o mínimo de estabelecimentos credenciados por municípios, 

conforme consta no item 5.4 do Termo de Referência; 

d) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) incidente sobre o valor mensal 

dos créditos, em relação às demais obrigações constantes do Contrato; 

e) Suspensão para contratar com a Administração;  

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 

Municipal.  

27.5.1. As multas previstas nas alíneas do item anterior acima serão descontadas, de 

imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.  

27.5.2. Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a empresa CONTRATADA será 

advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.  

27.5.2. A CONTRATADA, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, 

será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis.  

27.5.3. As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela AGERSA, não serão 

computadas para o fim previsto no item 27.5.2. 

27.5.4. As advertências, quando não seguidas de justificativa ou quando esta não for aceita 

pela AGERSA, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 27.5. 

27.5.5. As multas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do item 27.5 poderão ser 

aplicadas em conjunto e acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “f” e 

“g” todas do item 27.5.  

27.5.6.  A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e 

não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser cancelado 

o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a 

CONTRATANTE, entretanto, cancelar o Contrato em razão do atraso.  

27.6. A CONTRATANTE poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 

execução do serviço, para extinção do Contrato.  

27.6.1. Se o descumprimento da obrigação constante no Contrato gerar consequências 

graves para a AGERSA, poderá esta, além de extinguir o Contrato, aplicar uma das 

penalidades previstas na letra “f” ou “g” do item 27.5. 

27.7. A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Contratante. 

27.8. Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a Contratante submeterá sua 

decisão ao seu Procurador, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a 

Administração Pública Municipal.  

27.9. Se confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão 

para contratar com a Administração pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.  

27.10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas 

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:  

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  



 

 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;  

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Contratante em 

virtude da prática e de atos ilícitos. 
 
 

28. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME 

28.1. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado ou por considerá-la inoportuna, a Administração poderá revogar a licitação, 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos 

interessados, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

28.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual 

equivalente, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93. 

28.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

28.4. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da obrigação. 
 
 

29. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

29.1. A AGERSA efetuará o pagamento à licitante vencedora do certame com 

antecedência de até 05 (cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões. 

29.1.1. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada mês, 

salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos agendamentos. 

29.1.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias úteis 

após o pagamento. 

29.2. Após o recebimento da Nota Fiscal, procedida a sua verificação e ateste pelo fiscal 

do Contrato, em caso de desacordo, esta será restituída à licitante vencedora para 

correção, não respondendo a AGERSA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes. 

29.3. A licitante vencedora deverá informar na Nota Fiscal seus dados bancários para a 

realização do respectivo pagamento. 

29.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erros ou incorreções, o prazo 

para pagamento passará a ser contado a partir da data da nova fatura, devidamente 

corrigida. 

29.5. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na 

prestação de serviços contratados. 

29.6. Somente será devida à licitante vencedora o pagamento de juros quando ocorrer 

inadimplementos provocados pela AGERSA. 

29.7. A AGERSA poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela adjudicatária, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 



 

 

29.8. O pagamento somente será efetuado mediante a comprovação de regularidade 

perante: 

a) Fazenda Federal, relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 

Previdenciários; 

b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) Fazenda Estadual; 

d) Fazenda Municipal da sede do fornecedor e do Município de Cachoeiro de Itapemirim-

ES; 

29.9. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou 

CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 

coincidentes. 

29.10. Não serão efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz; 

d) de sócio; 

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

29.11. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou inadimplemento contratual. 

29.12. No preço já estão incluídos todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação dos serviços tratados 

neste Edital. 

29.13. A liquidação das despesas relativas aos serviços contratados será realizada pela 

AGERSA, obedecendo rigorosamente o estabelecido no artigo 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

30. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
30.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta do orçamento 

da AGERSA, conforme segue: 

Benefício de Vale Alimentação: 

Identificação da Despesa – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; Dotação Orçamentária nº: 

3.3.90.46.00; Identificação da despesa no subelemento: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – 

EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO; Subelemento da 

Despesa nº: 3.3.90.46.01; FONTE DE RECURSO: 199000005807; FICHA: 87. 



 

 

Taxa de Administração:  

Identificação da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Dotação 

Orçamentária nº: 3.3.90.39.00.00; Identificação da despesa no subelemento: OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Subelemento da Despesa nº: 3.3.90.39.99.00; Fonte de 

Recurso: 199000005807; Projeto Atividade: Gestão da Agência de Regulação; Ficha: 82. 

 

31. DO REAJUSTE E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES 
31.1. O reajuste dos valores propostos neste instrumento poderá ser realizado a cada 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, respeitados os limites estabelecidos na 

lei, com base no IPC-A/IBGE e, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade deste índice, 

outro a ser acordado entre as partes. 

31.2. Qualquer uma das partes poderá propor a atualização monetária do presente 

Contrato que será realizada com base no IPC-A/IBGE e, na hipótese de extinção ou 

inaplicabilidade deste índice, outro a ser acordado entre as partes. 

31.3. A taxa de administração inicialmente contratada será fixa e irreajustável. 

31.4. O reajuste do valor repassado à empresa será baseado nos valores pagos pela Agersa 

aos seus colabores, a título de vale alimentação. 

 

32. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 

32.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:  

a) Assinar o Contrato de Prestação de Serviços (Anexo V), em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de sua convocação; 

b) Prestar o serviço no prazo estipulado no Termo de Referência do Edital;  

c) Prestar o serviço pelo preço final previsto na Ata da Sessão Pública;  

d) Fornecer o objeto licitado de acordo estritamente com as especificações, 

condições de entrega e prazos contidos no Termo de Referência; 

e) Apresentar todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista devidamente 

atualizadas quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura;  

e.1) A Nota Fiscal/Fatura apresentada deverá ser, 

OBRIGATORIAMENTE, emitida pelo mesmo estabelecimento 

habilitado no procedimento licitatório, informando os dados do seu 

domicílio bancário (banco, agência e conta) para o correspondente 

pagamento. 

f) Cumprir todas as obrigações fixadas no instrumento contratual (Anexo V) a ser 

firmado com a AGERSA, bem como as condições estabelecidas neste Edital e 

seus demais anexos, sujeitando-se às penalidades previstas no caso de 

inadimplemento. 

 



 

 

33. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

33.1. A prestação do serviço deverá ser acompanhada pelo servidor designado pela 

Administração para fiscalização da mesma, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que 

deverá atestar a efetiva prestação dos serviços licitados, para o cumprimento das normas 

estabelecidas nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

34. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, TIPOLOGIA E REGIME DE 

CONTRATAÇÃO 

34.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto Lei nº 2.848/1940 (Código Penal/ arts. 337-E a 337-P), da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal 

nº 17.913, de 22 de outubro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, demais normas que regem a espécie, ainda que não citadas 

expressamente, e os termos do Edital e respectivos anexos. 

34.2. A licitação será processada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL para LOTE ÚNICO. 

26.3. Atos de Designação do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio: 116/2021, publicada no 

Diário Oficial do Município em 10 de dezembro de 2021. 

 

35. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

35.1. O objeto a ser contratado pode ser caracterizado como serviço comum de que trata 

a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº. 3.555/00, haja vista que os padrões de desempenho, 

qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação são as usuais do 

mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio do 

Pregão. 

 

36. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

36.1. Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao(à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico raphaela@agersa.es.gov.br.  

36.1.1. A solicitação deverá conter o nome do interessado e endereço da empresa. 

36.2. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e dos anexos, e/ou pela 

Assessoria Jurídica quando se tratar de matéria afeta às normas legais, podendo ser 

estendido com justificativa. 

36.3. Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas às impugnações serão 

encaminhadas por e-mail e divulgadas nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

www.agersa.es.gov.br e vincularão os participantes e a administração. 

36.4. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

36.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a 

administração. 

 

37. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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37.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública deste 

Pregão, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 

pregão, devendo a petição ser enviada para o endereço eletrônico 

raphaela@agersa.es.gov.br ou protocolada na sede da Agersa, no endereço constante no 

preâmbulo deste edital, no horário de 12h às 18h, dirigida ao (à) Pregoeiro(a). 

37.2. A petição deverá conter a assinatura do interessado ou seu representante, a indicação 

do número do Pregão, endereço completo, telefone e e-mail, a formulação do pedido 

contendo a exposição dos fatos e seus fundamentos. No mesmo momento deverá ser 

juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da pessoa 

jurídica ou física. 

37.3. Se protocolizados na Agersa, os documentos necessários à comprovação da aptidão 

do signatário para a representação da pessoa jurídica ou física poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada pelo cartório competente, 

certificação digital, por servidor da CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos 

termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93.  

37.3.1. Caso enviados por e-mail, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a apresentação dos 

originais, nos termos indicados, quando entender necessário. 

37.4. Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor técnico responsável pela contratação 

e/ou pela Assessoria Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, podendo ser estendido com justificativa. 

37.5. A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será 

divulgada nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e www.agersa.es.gov.br para 

conhecimento de todos os interessados. 

37.6. Decairá do direito de impugnar o Edital o interessado que não o fizer dentro do 

prazo legal estipulado no item 37.1, assim como não serão conhecidas as impugnações 

entregues fora do local previsto no preâmbulo deste Edital; endereçadas por outras formas 

ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela 

Comissão Permanente de Licitação, e que, por isso, sejam intempestivas; subscritas por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente. 

37.7. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implicará a plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas. 

37.8. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 

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

conforme art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993. 

37.8.1. Qualquer modificação no Edital será objeto de divulgação pelos mesmos 

instrumentos de publicação em que se deu o texto original. 

37.8.2. Na hipótese de suspensão do prazo do certame, será lançada no sistema a 

informação de que o mesmo encontra-se “Suspenso”. 

37.9. Caso a impugnação seja indeferida, o certame deverá prosseguir, conforme 

legislação vigente. 

37.10. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo(a) Pregoeiro(a) 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

 

38. DA MODIFICAÇÃO NO EDITAL 
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38.1. Qualquer modificação no edital importará na reabertura do prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas e a apresentação dos documentos de habilitação. 

38.1.1. A divulgação ocorrerá pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original. 

 

39. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

39.1. Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

Anexo III - TERMO DECLARATÓRIO (MODELO) 

Anexo IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (MODELO) 

Anexo V - MINUTA DO CONTRATO Nº XXX 

Anexo VI – FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS (MODELO) 

 

40. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

40.1. Este Edital será regido pelas regras e princípios de Direito Público, pelo Decreto 

Municipal nº 16.114/2005, amparado pela Lei n° 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/1993 

com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

40.2. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a juntada posterior, por parte das licitantes, de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública.  

40.3. Fica assegurado à Agersa o direito de revogar esta licitação em decorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem 

que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único 

do art. 59 da Lei n° 8.666/1993. 

40.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

40.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o atendimento 

ao interesse público, o princípio da isonomia, à finalidade e à segurança da contratação. 

40.6. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte deverão se submeter às regras da Lei Complementar nº 123/2006, que institui o 

Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

40.7. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 

gerais e particulares do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da documentação ou 

do integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações. Eventuais 

deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para apresentação da 

documentação serão consideradas de responsabilidade exclusiva dos licitantes. 

40.8. O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares, se julgar necessário. 

40.9. Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada, direta ou 

indiretamente a qualquer dos licitantes. 



 

 

40.10. O(a) Pregoeiro(a), no interesse público e para ampliação da competitividade entre 

os licitantes, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não seja infringido 

os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 

40.11. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

40.12. Não havendo solicitação, pelos interessados, de esclarecimentos e informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

40.13. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no artigo 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

40.14. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a), com base 

na legislação em vigor. 

40.15. O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem 

a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

40.16. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

40.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

40.18. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

40.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

40.20. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

40.21. A presente licitação somente poderá ser revogada pela autoridade competente por 

razões de inconveniência ou importunidade derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Deverá, entretanto, ser 

anulada de ofício ou por provocação de qualquer pessoa mediante ato escrito e 

fundamentado, se houver ilegalidade. 

40.22. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

40.23. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação  

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de 

agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.          . 

40.24. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos licitantes em razão da 

presente licitação, incluindo os gastos relativos a preparação da documentação, correrão 

as suas expensas, sendo de exclusiva responsabilidade e risco, ficando a Agersa isenta de 

qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independente do resultado da licitação. 



 

 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

40.25. O Edital e seus Anexos estão disponibilizados, na íntegra, no endereço 

www.agersa.es.gov.br e poderá ser lido ou obtido na sede da AGERSA, no endereço 

mencionado no preâmbulo deste Edital, no horário de 12h às 18h, de segunda a sexta-

feira. Telefone para contato: (28) 3511-7077. 

 

 

41. DO FORO 

41.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal. 

 

Cachoeiro de Itapemirim – ES,  22 de setembro de 2022. 

 

Vanderley Teodoro de Souza 

Diretor Presidente - AGERSA 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, administração e 

gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip 

de segurança e senha individual, para recarga mensal, com ampla participação no 

comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, destinado à aquisição de gêneros 

alimentícios para os servidores da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, 

administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, destinado à aquisição de gêneros 

alimentícios para os servidores da Agersa, visa possibilitar a aquisição de gêneros 

alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, de acordo com a Lei 

Municipal n° 7.938/2022. 

2.2. A Lei Municipal n° 7.938/2022 institui o benefício de auxílio-alimentação a ser 

concedido aos servidores estatutários e celetistas em atividade na Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo Municipal, se estendendo, desta forma os servidores da 

Agersa. 

2.3. Desta forma, com o advento da Lei n° 7.938/2022, o benefício foi estendido a todos 

os servidores municipais, além de reajustar o valor do auxílio-alimentação em R$ 650,00 



 

 

(seiscentos e cinquenta reais), a partir de 1º de março de 2022 e em R$ 700,00 (setecentos) 

reais a partir de 1º de setembro de 2022, em caso de frequência integral ao trabalho. 

2.4. Da mesma forma, foi assegurado a todos os servidores comissionados e contratados 

temporários da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício 

auxílio-alimentação, instituído por esta lei, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

do valor estipulado na lei. 

2.5. Assim, se faz necessária a realização de nova contratação por meio de processo 

licitatório para manutenção da continuidade da prestação de serviços e consequente 

disponibilização regular do auxílio alimentação aos servidores, tendo em vista que o 

encerramento do contrato com a empresa atual que ocorrerá em 16 de outubro de 2022, 

com impossibilidade de prorrogação considerando os limites para acréscimo de valor por 

meio de aditivo ao contrato.  

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

3.1. A contratação do objeto dar-se-á por meio da modalidade de licitação denominada 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do TIPO MENOR PREÇO a qual observará os 

preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto Lei nº 2.848/1940 (Código Penal/ arts. 337-E a 337-P), da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Municipal 

nº 17.913, de 22 de outubro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, demais normas que regem a espécie, ainda que não citadas 

expressamente, e os termos do Edital e respectivos anexos. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

4.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de administração de 

benefícios, contemplando a prestação de serviços de fornecimento, administração e 

gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip 

de segurança e senha individual, para recarga mensal, com ampla participação no 

comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, destinado à aquisição de gêneros 

alimentícios para os servidores da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

4.1.2. Para correto entendimento do objeto, cabem as informações:  

a) O objeto deverá ser licitado como item único, com definição de taxa de 

administração aplicável aos valores totais estimados do benefícios vale 

alimentação. A definição em questão apoia-se no fato de que o objeto corresponde 

à contratação de empresa que realize o gerenciamento e administração do 

benefício de vale alimentação; 

b) Na proposta das empresas licitantes, deverão estar incluídos, todos os custos 

diretos e indiretos para a entrega do objeto desta contratação, inclusive as despesas 

com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 



 

 

equipamentos, ferramentas, custos de emissão, reemissão, fornecimento e entrega 

dos cartões, custos de manutenção do sistema informatizado, custos de instalação 

de equipamentos de carga e recarga de créditos, encargos da legislação social, 

trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados a terceiros ou 

dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto 

desta contratação em conformidade com o presente Termo de Referência, sem que 

caiba à Contratada, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Agersa; 

c) 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 servidores. 
 

4.2. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.2.1. A contratada deverá disponibilizar cartões eletrônicos/magnéticos com chip de 

segurança ou outros oriundos de tecnologia adequada e atualizada, para prestação de 

serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale-Alimentação aos 23 

(vinte e três) servidores da Agersa - previsão de agosto/2022.  

4.2.2. Essas quantidades apresentadas podem sofrer variação para um contingente maior 

ou menor a depender das necessidades da contratante, em decorrência de novas 

nomeações ou exonerações, podendo variar em até 25% do contingente para maior ou 

menor. 

4.3. DAS TAXAS MÁXIMA E MÍNIMA ADMISSÍVEIS  

4.3.1. A Taxa de Administração máxima admissível para a licitação é de 0,01% (um 

centésimo por cento).  

4.3.2. Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCEES, que entendeu pela não aplicação da Medida Provisória 1.108/2022, 

no que diz respeito à vedação da previsão de deságio ou descontos sobre o valor 

contratado para o fornecimento de auxílio-alimentação, nas contratações de 

fornecedoras e administradoras de auxílio-alimentação, realizadas por entes da 

administração pública direta, autárquica e fundacional, serão aceitas propostas que 

ofertem valores de taxa de administração negativos, isto é, abaixo de R$ 0,00 (zero 

reais). (Acórdão 00783/2022-4 - 2ª Câmara, Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE ES, Processo: 04670/2021-9 - Controle Externo - Fiscalização – 

Representação - Relator: Domingos Augusto Taufner; Decisão 02511/2022-8 - 2ª Câmara 

- Produzido em fase anterior ao julgamento, Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE ES - Processo: 05618/2022-3 - Relator: Domingos Augusto Taufner; 

Decisão 01871/2022-6 – Plenário Produzido em fase anterior ao julgamento, Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo – TCE ES, Processo: 03449/2022-1, Relator: 

Domingos Augusto Taufner; Instrução Técnica de Consulta 00034/2022-1 Produzido em 

fase anterior ao julgamento – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES - 

Processo: 03942/2022-1 - Relator: Rodrigo Coelho do Carmo; Decisão 00665/2022-3 - 

1ª Câmara - Produzido em fase anterior ao julgamento – Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo – TCEES - Processo: 00491/2022-6 - Relator: Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo). 



 

 

4.3.3. O entendimento atual da Corte de Contas do Estado é de que a vedação à 

possibilidade de contratação de empresas fornecedoras e gerenciadoras de auxílio-

alimentação (emissoras de vales refeição e alimentação) com aplicação de deságio e 

descontos sobre o valor contratado, sobretudo a adoção de taxas negativas de 

administração, está intimamente ligada à percepção, pelas pessoas jurídicas contratantes 

destes serviços, do benefício tributário previsto no art. 1º, caput, da Lei 6.321/1976, o que 

não abrange os órgãos e entidades da Administração Pública. Cabe resslatar que a Agersa 

não é beneficiária do PAT - – Programa de Alimentação do Trabalhador. 

4.3.4. Estima-se, tendo em vista o quantitativo atual de beneficiários e o valor fixo relativo 

ao vale alimentação, que o repasse mensal seja no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil 

e quinhentos reais), totalizando R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) anual. 

4.3.5. Desta forma, para indicação do valor da Taxa de Administração na Proposta 

Comercial, serão aceitos valores abaixo de R$ 21,00 (vinte e um reais), equivalentes 

ao percentual de incidência de no máximo 0,01 % (um centésimo por cento) aplicados 

sobre o valor estimado para concessão dos benefícios, qual seja, R$ 210.000,00 (duzentos 

e dez mil reais), expresso em real, com duas casas decimais, correspondente à taxa de 

administração máxima aceitável definida pela administração, SENDO ACEITA TAXA 

NEGATIVA.  

4.3.6. Assim sendo, propostas que ofertem valores abaixo de R$ 210.000,00 (duzentos 

e dez mil reais), ou seja, com incidência de valor de Taxa de Administração negativa, 

serão classificadas e propostas que oferetem valores acima de R$ 210.021,00 

(duzentos e dez mil e vinte e um reais) serão desclassificadas, desde que em 

conformidade com os termos deste Edital.  

4.3.7. Assim sendo, propostas que ofertem valores acima de R$ 210.021,00 (duzentos e 

dez mil e vinte e um reais), serão desclassificadas.  

4.3.8. Todos os tributos, custos diretos e indiretos e despesas incidentes, bem como os 

encargos, benefícios e despesas indiretas e de qualquer natureza, deverão estar inclusos 

na taxa de administração resultante da proposta vencedora da licitação. 

4.4. DO VALOR DO REPASSE, DO QUANTITATIVO INICIAL DE 

BENEFICIÁRIOS E DO VALOR INICIAL DO BENEFÍCIO 

4.4.1. A quantidade inicial estimada para emissão de cartões é de 23 (vinte e três) 

unidades. 

4.4.2. O quantitativo estabelecido para benefícios está limitado ao quadro de servidores 

efetivos e comissionados da AGERSA, podendo, a qualquer tempo, a contratante alterar 

mensalmente as quantidades estabelecidas, dentro dos ditames legais: 

QUADRO DE PESSOAL QUANTITATIVO ATUAL DE 

SERVIDORES 

Servidores  23 

4.4.3. Este quantitativo é meramente estimativo, considerando o número atual de 

servidores existentes na Agersa, podendo variar de acordo com o número de vagas a 

serem ocupadas por candidatos aprovados em Concurso Público e/ou nomeados em 

cargos em comissão. 



 

 

4.4.4. Desta forma, a contratação se dará pelo valor estimado.  

4.4.5. A Agersa não se obriga a adquirir a totalidade dos quantitativos, uma vez que se 

trata de mera estimativa. Logo, os quantitativos de serviços estimados neste termo de 

referência que não forem utilizados ao longo do contrato não poderão ser cobrados e não 

serão pagos pela Agersa.  

4.4.6. O valor dos créditos e o quantitativo de beneficiários poderão variar ao longo da 

vigência do Contrato a ser firmado, em função das necessidades da Agersa. 

4.5. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

4.5.1. A estimativa dos valores está definida na tabela abaixo: 

OBJETO -  

ITEM ÚNICO (CÓDIGO 

CATSER -14109 - 

COMPRAS.GOV) 

VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Vale - alimentação R$ 17.500,00 R$ 210.000,00 

Taxa de Administração estimada (%) 0,01% (R$ 21,00) 

Valor mensal estimado com a Taxa de Administração R$ 17.501,75 

Valor total anual estimado com a Taxa de Administração R$ 210.021,00 

 

4.5.2. O objeto da contratação será por item único, de preço total estimado no valor de 

R$ 210.021,00 (duzentos e dez mil reais e vinte e um centavos), considerando os valores 

de crédito dos cartões de vale alimentação dos servidores, acrescido da taxa de 

administração.  

4.5.3. Os valores dos créditos dos cartões tratam-se de estimativa, podendo se concretizar 

ou não na execução. 

4.6. DO VALOR DO CRÉDITO:  

4.6.1. O valor do crédito de cada cartão é de R$ 700,00 (setecentos reais) para os 

servidores efetivos e de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para os servidores 

comissionados, sendo o valor estimado mensal equivalente a R$ 17.500,00 (dezessete mil 

e quinhentos reais): 

QUADRO ATUAL 

DE PESSOAL 

QUANTITATIVO VALOR CRÉDITO 

MENSAL 

INDIVIDUAL 

VALOR MENSAL 

TOTAL: 

Servidores efetivos 15 R$ 700,00 R$ 10.500,00 

Servidores 

comissionados 

08 R$ 350,00 R$ 2.800,00 

Vagas disponíveis 

para nomeação de 

servidores efetivos e 

comissionados 

07 R$ 700,00  

R$ 350,00 

R$ 4.200,00 



 

 

Valor total mensal:  R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)  

4.6.2. O valor global estimado em créditos dos cartões de vale alimentação para o período 

de 12 (doze) meses equivale a R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme 

descritivo abaixo: 

 

4.6.3. A AGERSA se reserva ao direito de determinar valores diferentes do Vale- 

Alimentação a ser disponibilizado a cada servidor, em virtude de afastamento legal, falta, 

contratações, exonerações, etc. 

4.6.4. O vale-alimentação deverá possibilitar utilização do benefício na aquisição de 

gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias 

e similares. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. DO FORNECIMENTO DOS CARTÕES  

5.1.1. A prestação dos serviços constitui-se na administração, gerenciamento, emissão e 

fornecimento de cartões eletrônicos, magnéticos ou de tecnologia similar, de uso pessoal, 

exclusivo e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos 

comerciais credenciados.  

5.1.2. Após a assinatura do Contrato, o servidor responsável enviará listagem com os 

dados de todos os servidores que receberão os cartões de Vale-Alimentação. 

Servidor Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Ana Beatriz Cunha Moraes 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Bráulyo Lima Daver e Sousa 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Breno Mendes Zagotto 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Carla Lage Duarte de Almeida 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Carlos Felipe de Souza Pereira 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Dayse Modesto Correa 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Débora Batista Macedo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Débora Regina Casartelli Dos Santos de Mendonça 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Elaine do Nasimento Kale 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Felipe Pinto Gonçalves 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

José Arildo Valadão de Andrade 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Luciana Aparecida Bernardes Ferreira 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Luciele Nolaso Silva 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Márcio Dellatorre Tavares 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Marta da Penha Fabiano 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Paula Leal Fernandes 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Raphaela Stein Mauro 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Rui Crisostomo de Vargas 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Sandra Mello de Azeredo 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Tatiana Aparecida Pirovani Rodrigues 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Vanderley Teodoro de Souza 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Vitor Moulin Mardegan de Azevedo 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Yuri Gagarin Sabino 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Cargo Auxiliar de Ouvidoria 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Cargo Diretor de Regulação I 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Cargo Técnico em Regulação Iluminação Pública 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Cargo Gerente em Regulação de Esp. Ilum. Pública 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Cargo Engenheiro Civil 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Cargo Especialita em Regulação de Transporte 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Cargo Especialista em Regulação de Transporte 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Valor mensal:

VALOR GLOBAL:

VALORES ESTIMADOS DE RECARGA EM VALE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO

R$ 17.500,00

R$ 210.000,00



 

 

5.1.3. A contratada terá o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data do envio 

da referida listagem, para entregá-los na sede da contratante. 

5.1.4. Os cartões de Vale-Alimentação deverão ser do tipo eletrônico/magnético, 

personalizados com nome do servidor e do Contratante, possuir chip de segurança, 

sistema de controle de saldo, senha numérica pessoal e intransferível para validação da 

compra/transação eletrônica no ato de aquisição dos gêneros alimentícios nos 

estabelecimentos credenciados, assim como possibilitar recargas mensais. 

5.1.5. Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados impressos: 

a) Denominação completa da Contratante; 

b) Nome por extenso do servidor; 

c) Número sequencial de controle individual. 

5.1.6. Os cartões devem ser de utilidade em todo o Estado do Espírito Santo, podendo ser 

utilizado nas capitais e outras cidades do país, devendo ser confeccionados com qualidade 

técnica para evitar fraudes e falsificações. 

5.1.7. O primeiro Cartão de Vale-Alimentação de cada servidor, bem como os demais em 

caso de reemissão serão arcados pela Contratada, sem qualquer ônus para o Contratante.  

5.1.8. A reemissão de 2ª (segunda) via dos cartões, quando solicitado pelo servidor, nos 

casos de extravio, perda, roubo ou furto, será sem custo para a Contratante e para seus 

servidores, devendo a entrega ser efetuada no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, após 

contato feito pelo usuário, sem custo quanto a frete ou fabricação, nas mesmas 

características e condições definidas neste Termo de Referência, com a devida 

transferência do saldo remanescente de benefícios para o novo cartão. 

5.1.9. Os Cartões de Vale-Alimentação deverão ser entregues bloqueados, com as 

respectivas senhas, em envelope lacrado, aos cuidados do fiscal do contrato, na Sede da 

contratante, sem custo de frete. 

5.1.10. Na entrega e disponibilização de cartões, estes deverão estar envelopados 

individual e nominalmente, constando no envelope: 

a) nome da contratante; 

b) nome do usuário. 

5.1.11. O desbloqueio dos cartões deverá ser realizado exclusivamente pelo beneficiário, 

obedecendo aos padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança 

quando da distribuição e da utilização no pagamento das despesas. 

5.1.12. As senhas, assim como os cartões, devem ser fornecidos de forma gratuita. 

5.1.13. Caso os cartões entregues pela contratada não atendam às especificações contidas 

neste Termo de Referência ou apresentem quaisquer defeitos, a contratante os rejeitará. 



 

 

Neste caso a contratada fica obrigada a providenciar sua reposição e entrega no prazo 

máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação. 

5.1.14. Além do Cartão de Vale-Alimentação em nome do titular, a contratada fica 

obrigada a fornecer, sem custo, quando solicitado pelo servidor, nos casos de extravio, 

perda, roubo ou furto, outro cartão quantos forem necessários. 

5.1.15. O desbloqueio dos Cartões deverá ser feito através de Central de Atendimento 

Eletrônico pelo usuário. 

5.1.16. Os cartões deverão ter liberação automática online ou offline, via sistema de 

transmissão de dados, não se aceitando sistema mecânico ou manual. 

5.1.17. O cartão magnético deverá ser validado mediante digitação de senha, não sendo 

aceitável a assinatura como senha. 

5.1.18. A validade dos cartões não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data 

de sua emissão. 

5.2. DO LOCAL DE ENTREGA DOS CARTÕES  

5.2.1. Os cartões eletrônicos e/ou magnéticos, com chip, deverão ser entregues na sede 

da contratante, localizado na Rua Professor Quintiliano de Azevedo, n° 31, Ed. Guandu 

Center, Bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29.300-195. 

5.3. DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NOS CARTÕES DE VALE-

ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES:  

5.3.1. O valor inicial do cartão magnético será de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) sob a forma de crédito mensal em cartão magnético, 

para os servidores da Agersa, conforme detalhado no item 4.5 do Termo de Referência. 

5.3.2. Os valores a serem creditados mensalmente em cada cartão deverão, 

impreterivelmente, ser disponibilizados nas datas estabelecidas no cronograma a ser 

previamente informado pela AGERSA, após assinatura do contrato. 

5.3.3. O descumprimento do prazo de disponibilização do crédito conforme o cronograma 

previsto no item 5.3.2, poderá ensejar a aplicação de penalidades constantes no item 21. 

5.3.4. Cada servidor deverá possuir seu próprio cartão magnético, que deverá ter sua 

identificação validada durante a execução de qualquer operação realizada na rede de 

estabelecimentos credenciados.  

5.3.5. As operações realizadas para cada um dos usuários deverão ser de forma automática 

quando da efetivação da compra pelo sistema on-line. 

5.3.6. A licitante deverá ter disponível, na data de abertura desta licitação, estrutura de 

atendimento aos usuários através de uma central. 



 

 

5.3.7. No atendimento da central deverão ser oferecidos, no mínimo, os seguintes 

serviços: saldo, data da disponibilidade de benefício, troca de senha, últimas transações 

efetuadas. 

5.3.8. O valor do vale-alimentação poderá ser reajustado, quando necessário, a pedido da 

Contratante, mediante comunicação formal informando o novo valor. 

5.3.11. Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos/magnéticos, se não utilizados dentro 

do mês de competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal 

forma que os servidores da Agersa em hipótese alguma sejam prejudicados. 

5.3.12.  Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 

90 (noventa) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los. 

5.3.13. Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente será devolvido, mediante 

crédito em conta corrente, no período de 30 (trinta) dias, à Contratante. 

5.3.14. O pagamento da Nota Fiscal está vinculado ao envio de todos os documentos 

necessários à liquidação da despesa.  

5.3.15. A contratada disponibilizará aos servidores Central de Atendimento 

Telefônico/Internet - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 07 (sete) dias por semana, para prestar informações e serviços, para consultas de 

saldos e lançamentos dos créditos e débitos efetuados com o Cartão, além dos serviços de 

bloqueio, desbloqueio, alteração de senha. 

5.3.16. A contratada disponibilizará à contratante sistema informatizado, via internet, 

para solicitação dos créditos e lançamento dos valores por servidor, e ferramentas que 

possibilitem consultas e o acompanhamento de saldos e lançamentos dos créditos e 

débitos dos servidores/empregados. 

5.3.17. A contratada disponibilizará mensalmente a contratante a relação dos servidores 

beneficiários, contendo os valores, a data de crédito e o mês de referência. 

5.3.18. A contratada disponibilizará mensalmente, relatório contendo as informações 

sobre estornos (parciais e totais) contendo nome do servidor, valor base de cálculo e o 

valor efetivamente estornado, além da referência do atendimento (protocolo). 

5.3.19. O cartão eletrônico/magnético com chip referente ao Vale-alimentação deverá ser 

aceito como meio de pagamento na rede credenciada pela contratada, sem acréscimos de 

preço em relação ao pagamento à vista. 

5.3.20. O uso do cartão para qualquer operação somente deverá ser possível após 

digitação de uma senha válida pelo usuário. 

5.3.21. O bloqueio do uso do cartão de alimentação deverá ser on-line, a partir da base 

operacional, mediante rotina/senha específica. 

5.3.22. Deverá ser possível a troca periódica ou validação da senha pessoal. 



 

 

5.3.23. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na 

base operacional. 

5.3.24. O uso indevido de cartão de alimentação não autorizado, cancelado ou bloqueado 

pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão 

pagas pela empresa contratada. 

5.3.25. A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido 

algum dano que inviabilize seu uso correto, sem ônus, no prazo máximo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da data da solicitação feita pela Agersa. 

5.3.26. A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos 

credenciados ou excluídos, disponibilizando, através de correspondência encaminhada à 

Agersa. 

5.3.27. Todas as despesas decorrentes da confecção, emissão e entrega dos cartões serão 

de inteira responsabilidade da contratada. 

5.4. Da Rede de Estabelecimentos Credenciados  

5.4.1. A licitante vencedora deverá apresentar na assinatura do contrato a relação de rede 

credenciada das empresas atuantes no Estado do Espírito Santo, devendo conter, 

obrigatoriamente:  

a) Relação de, no mínimo, 50 (cinquenta) estabelecimentos comerciais, como 

hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, varejões, hortifrutis e padarias, 

credenciados e localizados no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com seus 

respectivos endereços completos, telefone e inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos 

quais se identificam comercialmente; 

b) Relação de, no mínimo, 22 (vinte e dois) estabelecimentos comerciais, como 

hipermercados, supermercados, mercados, armazéns, varejões, hortifrutis e padarias, 

credenciados e localizados no Município de Vila Velha-ES, com seus respectivos 

endereços completos, telefone e inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se 

identificam comercialmente; 

c) Relação de, no mínimo,  22 (vinte e dois) estabelecimentos comerciais, como 

hipermercados, supermercados, mercados, armazéns e varejões, hortifrutis e padarias, 

credenciados e localizados no Município de Marataízes-ES, com seus respectivos 

endereços completos, telefone e inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se 

identificam comercialmente; 

d) Relação de, no mínimo, 06 (seis) estabelecimentos comerciais, como hipermercados, 

supermercados, mercados, armazéns e varejões, hortifrutis e padarias, credenciados e 

localizados no Município de Alfredo Chaves-ES, com seus respectivos endereços 

completos, telefone e inscrição no CNPJ e nome de fantasia pelos quais se identificam 

comercialmente. 

5.4.2. Ressalta-se que os referidos locais exigidos nas alíneas anteriores têm por base as 

residências dos atuais servidores da Agersa. 



 

 

5.4.3. Quanto à metodologia utilizada para estipulação do quantitativo de 

estabelecimentos credenciados exigidos, cabe ressaltar que:  

a) O entendimento da Corte de Contas na Decisão 00024/2021-1 - 1ª Câmara - 

TCEES, considerou regular a utilização de parâmetro baseado na exigência 

de rede credenciada utilizada por seus servidores no contrato atual; 

b) O entendimento  do Tribunal de Contas do Estado no Acórdão 01551/2020-4 

– Plenário – TCES, verificou que no intuito de exigir uma rede de 

estabelecimentos comerciais razoável e proporcional em relação à demanda 

o instrumento convocatório poderá de forma motivada contemplar os 

municípios onde residem os colaboradores; 

c) A jurisprudência da Corte de Contas da União tem entendido que, as 

exigências quanto ao número de estabelecimentos mínimos credenciados, se 

insere no âmbito do poder discricionário da Administração, pois a ele 

compete definir a real necessidade de atendimento aos beneficiários do vale 

alimentação, a exemplo dos Acórdãos 7.083/2010 – TCU – 2ª Câmara e 

2.547/2007 – TCU – Plenário;  

d) O atual contrato de prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento 

de cartão de vale alimentação para os servidores da Agersa, Contrato n° 

008/2019, prevê a exigência mínima de 100 (cem) estabelecimentos 

credenciados no Sul do Estado; 

e) Conforme pesquisa realizada pela área técnica, o Instituto de Previdência do 

Muncípio de Cacheorio de Itapemirim – IPACI,  no Contrato n° 025/2019 

(oriundo do Pregão Presencial n° 4/2019) exigiu também o mesmo 

quantitativo de 100 (cem) estabelecimentos credenciados e possui número 

similar de servidores; 

f) A maior parte dos servidores da agersa residem no município de Cachoeiro 

de Itapemirim – ES:  

Cachoeiro de Itapemirim - ES 20 (vinte) servidores  

Vila Velha - ES 01 (um) servidor 

Marataízes - ES 01 (um) servidor 

Alfredo Chaves - ES 01 (um) servidor 

 

 

5.4.4. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda 

a vigência do contrato, a quantidade mínima de rede credenciada, descrita no item 5.4.1. 

5.4.5. A qualquer tempo a Contratante poderá solicitar à Contratada a comprovação de 

que continua mantendo estabelecimentos comerciais credenciados. 

5.4.6. A Contratada deverá comunicar imediatamente à Agersa qualquer alteração na 

relação de estabelecimentos credenciados. 

5.4.7. A contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais 

pelo valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente 

da vigência do contrato, ficando estabelecido que a contratante não responderá solidária 



 

 

ou subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 

contratada. 

5.4.8. A contratante poderá exigir a comprovação de reembolso à rede credenciada a 

qualquer momento no curso da contratação e, não havendo atendimento por parte da 

contratada, será incursa nas penalidades contratuais consequentes à inexecução. 

5.5. DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.5.1. A contratada deverá observar os seguintes prazos: 

5.5.1.1. Emissão e entrega dos primeiros cartões: 07 (sete) dias úteis, conforme 

estabelecido no 5.1.3; 

5.5.1.2 Emissões subsequentes de cartões (rejeitados, adicionais ou extraviados sem 

custo): 07 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação, conforme item 5.1.8; 

5.5.1.3 Disponibilização do crédito em data determinada previamente pela contratante, 

conforme o cronograma previsto no item 5.3.2; 

5.5.1.4. Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de 

utilizar o sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo: período 

mínimo de 90 (noventa) dias da data da última disponibilização; 

5.5.1.5. Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de encerramento ou 

rescisão do contrato: período mínimo de 90 (noventa) dias da data da última 

disponibilização. 

5.6 DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTÕES E BENEFÍCIOS E 

DOS RELATÓRIOS 

5.6.1. A contratada deverá disponibilizar aos beneficiários, por meio de Aplicativo 

Mobile, compatível com os sistemas operacionais Android e IOS (todas as versões) ou 

acesso por meio de página na internet, os seguintes serviços: 

a) Consulta de saldo e extrato dos cartões; 

b) Consulta da rede de estabelecimentos credenciados; 

c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano dos cartões; 

d) Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de segunda via de senha; 

e) O suporte técnico deverá sanar as dúvidas operacionais dos usuários, garantindo assim 

a funcionalidade e operabilidade no sistema. 

5.6.2. A contratada deverá disponibilizar, mensalmente, relatórios gerenciais com as 

seguintes informações mínimas: 

a) Nome do beneficiário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

b) Quantidade de cartões reemitidos para cada servidor da Agersa; 

c) Informações sobre estornos (parciais e totais), constando o nome do beneficiário, valor 

base de cálculo e o valor efetivamente estornado, além da referência do atendimento 

(protocolo). 



 

 

5.6.3. A contratada disponibilizará ao responsável pela Contratante, monitoramento, bem 

como o controle e utilização do acesso para gerenciamento do sistema, através de senha 

pessoal, firmado sob a responsabilidade deste as alterações efetuadas tais como: valor dos 

créditos, inclusão de usuários, solicitação de 2ª via de cartões, de senhas, extratos, 

cancelamentos, bloqueios, desbloqueios, cartões. Quando solicitada a 2ª via de cartão, a 

1ª deverá ser automaticamente cancelada. 

5.6.4. O sistema eletrônico ou on-line deverá permitir a consulta de 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 utilizados pelos usuários na rede de 

estabelecimentos afiliados; 

c) quantidade de cartões reemitidos por usuário. 

5.6.5. Caberá à CONTRATADA disponibilizar os créditos referentes aos cartões 

alimentação por sistema eletrônico diretamente no cartão, sem a que os funcionários da 

contratante precisem se dirigir a postos de recarga. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO COMUM  

6.1. O objeto a ser contratado pode ser caracterizado como serviço comum de que trata a 

Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº. 3.555/00, haja vista que os padrões de desempenho, 

qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação são as usuais do 

mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por meio do 

Pregão. 

 

7. DA NATUREZA DOS SERVIÇOS – SERVIÇO CONTINUADO 

7.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra 

em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade 

pregão, em sua forma eletrônica.  

7.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

7.3. Os serviços serão prestados de forma contínua por mais de um exercício financeiro, 

assegurada a concessão do benefício vale alimentação e/ou vale refeição aos servidores 

da Agersa e, consequentemente, o funcionamento das atividades finalísticas, visto que 

sua interrupção pode comprometer o cumprimento da missão institucional. 

7.4. A habitualidade é configurada pela necessidade de a atividade ser prestada mediante 

contratação de terceiros de modo permanente. Nesse sentido é a definição apresentada no 

Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 



 

 

I – SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa comprometer a continuidade 

das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de 

um exercício financeiro e continuamente. 

7.5. A doutrina especializada assim conceitua os serviços executados de forma contínua: 

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da 

atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A continuidade 

do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o 

dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo 

atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários 

à lei de licitações e contratos administrativos. 17. Ed. rev., atual. e ampl. 3ª tir. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 1109) 

7.6. Além do mais, não prevê a necessidade de essencialidade do serviço para que este 

seja considerado contínuo: 

6.3.1) A desnecessidade de essencialidade do serviço 

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades públicas 

permanentes relacionadas com atividades de menor relevância (tal como limpeza, por exemplo). 

O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita. Ou seja, o 

dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo 

atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. 

Tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços essenciais. Não há maior 

fundamento para respaldar essa orientação. É verdade que inúmeros serviços essenciais são 

contínuos – mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Veja-se que se alei pretendesse 

vincular a aplicação do dispositivo aos casos de serviços essenciais, tê-lo-ia explicitamente feito. 

Invocar a presença de um serviço essencial para aplicar o dispositivo equivale a ignorar a razão de 

ser do dispositivo. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 17. Ed. rev., atual. e ampl. 3ª tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

p. 1109) 

7.7. Desta forma, o objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas 

justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, podendo o contrato ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

 

7.8. Por fim, diante das justificativas apresentadas e tendo em vista que a interrupção dos 

serviços pode comprometer a continuidade da rotina administrativa da Agersa, além da 

necessidade dos serviços estenderem-se por mais de um exercício financeiro, resta 

justificada a natureza continuada dos serviços.  

 

8. REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço 

unitário.  

 

9. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR/ 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Para fins de qualificação técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos 

abaixo listados: 



 

 

a) Apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado por execução de serviço de natureza compatível com o objeto deste instrumento, 

que permita(m) estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais 

técnicas, dimensionais, quantitativas e qualitativas; 

b) Declaração de que a licitante possui/possuirá a rede credenciada mínima em 

conformidade com exigido pela AGERSA para o benefício de Vale Alimentação no 

momento da assinatura do Contrato.  

9.2. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não conformidade 

com o estabelecido para este certame, será motivo de inabilitação, a critério do(a) 

Pregoeiro(a). 

 

10. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1. A contratação dos serviços baseia-se em padrões de desempenho e qualidade 

objetivamente definidos neste Termo de Referência de acordo com os praticados no 

mercado. 

10.2. O critério de julgamento e aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO 

(MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), de acordo com as especificações descritas 

neste instrumento. 

10.3. Será vencedora a proposta de menor taxa de administração, desde que a empresa 

ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste 

Termo. 

10.4. A proposta de preços apresentada pela licitante vencedora somente poderá ser aceita 

se os preços unitários e o valor global estiverem inferiores ao máximo estimado para a 

presente contratação. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto e a prestar os serviços 

a que se referem este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações 

aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações.  

11.2. Os produtos serão recebidos conforme a seguir: 

a) Provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 

verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos e outros dados pertinentes e, 

encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;  

b) Definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do objeto, 

envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos 

previstos na especificação técnica e, estando de acordo, será efetivado o recebimento 

definitivo, em até 15 (quinze) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e 

quantidade do objeto recebido. 



 

 

11.3. O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo. 

11.4. O recebimento definitivo não isenta a contratada de responsabilidades futuras 

quanto à qualidade do objeto entregue. 

11.5. Na hipótese do objeto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo 

o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação 

das penalidades. 

11.6. Caso algum produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, 

ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou 

complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. A entrega poderá 

eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério da Agersa. 

11.7. As despesas decorrentes de frete e/ou transporte do objeto no local designado, e 

quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a Agersa 

para a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, correrão por conta e risco 

exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, 

além daqueles apresentados na proposta de preços. 

11.8. A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas 

responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que o ente  

contratante venha a fazer, baseada na entrega de produto inadequado ou defeituoso. 

11.9. O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega e 

posteriormente, reservando-se à Agersa, através do responsável, o direito de não recebê-

los, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias ou no caso de o produto 

não ser de primeira qualidade. 

 

12. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

12.1. Após a assinatura do contrato a contratado deverá informar à contratante os dados 

do funcionário designado como preposto (nome completo e telefone comercial). 

12.2. Em casos de identificação de não conformidade com os termos contratuais, o fiscal 

do contrato comunicará à contratada. 

12.3. Somente serão válidas as solicitações de serviço realizadas por meio de contas de 

correio eletrônico que integrem o domínio “@agersa.es.gov.br” ou por meio de outro 

canal de comunicação previamente acordado e autorizado pela Fiscalização. 

 

13. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. Participará da gestão contratual, com suas respectivas responsabilidades, o Fiscal 

do Contrato, responsável pela avaliação e acompanhamento da execução do objeto nos 

moldes contratados, aferindo se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação dos 

serviços estão compatíveis com os indicadores de desempenho previstos neste Termo de 

Referência. 



 

 

13.2. Os mecanismos de comunicação entre a Agersa e a prestadora dos serviços serão o 

e-mail, utilizado preferencialmente; os ofícios e notificações. Telefonemas não serão 

considerados para fins de decisões administrativas sobre a execução contratual. 

13.3. A comunicação entre a contratante e a contratada, para fins de encaminhamento de 

documentos, ocorrerá sempre via Preposto, ou seu substituto, designado pela contratada. 

13.4. Fica definido que o fiscal do contrato acompanhará a execução do objeto, bem como 

será o responsável para dirimir as ações de comunicação da execução dos serviços  por 

meios dos instrumentos administrativos, tais como: notificações ou e-mails, conforme 

endereço eletrônico a ser apresentado pela contratada. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

14.1. Critérios de medição:   

14.1.1. O pagamento à empresa Contratada será realizado de forma mensal conforme os 

valores agendados em saldo dos Cartões de Vale Alimentação e o valor calculado da Taxa 

Administrativa indicada pela empresa durante a licitação. 

14.1.2. O pagamento será efetuado pela contratante com antecedência de até 05 (cinco) 

dias da data do crédito do benefício nos cartões. 

14.1.3. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada mês, 

salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos agendamentos. 

14.1.4. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias úteis 

após o pagamento. 

14.2. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, 

durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações. 

14.3. A aferição/medição do serviço para efeito de pagamento terá como base o 

reconhecimento da plena execução do serviço, tendo como base o quantitativo 

empenhado em consonância com o valor solicitado pela contratante.  

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. Será efetuado o pagamento sobre o valor de repasse dos créditos do vale alimentação 

solicitado, com aplicação da taxa de administração, com antecedência de até 05 (cinco) 

dias da data do crédito do benefício nos cartões, após o respectivo atesto da área 

responsável, e consequentemente, após comprovada a adequação aos termos contratuais. 

15.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias úteis após 

o pagamento. 

15.3. Após o recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE procederá a sua 

verificação. Estando de acordo, atestara-a por meio do fiscal do contrato. Estando em 

desacordo, restituíra-a à CONTRATADA para correção. 

15.4. A contratada deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários para a 

realização do respectivo pagamento. 



 

 

15.6. No caso de incorreções na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à contratada 

para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

15.7. Somente será devida à contratada o pagamento de juros quando ocorrer 

inadimplementos provocados pela CONTRATANTE. 

15.8.  A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações. 

15.9. A apresentação da Nota Fiscal deverá ser acompanhada da seguinte documentação: 

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e 

Previdenciários, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES; 

d) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço). 

e) prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº. 12.440/2011; 

15.10. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer 

agência da rede bancária indicada pela contratada; 

15.11. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou 

CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 

coincidentes. 

15.12. Não serão efetuados créditos em contas:  

a) de empresas associadas;  

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz;  

d) de sócio;  

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

15.13. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento contratual. 

15.14. No preço já estão incluídos todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação do objeto tratado neste 

instrumento. 



 

 

15.15. A liquidação das despesas relativas aos serviços contratados será realizada pela 

contratante, obedecendo rigorosamente o estabelecido no artigo 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. A despesa resultante desta contratação ocorrerá à conta da AGERSA no exercício 

de 2022, conforme declaração do Ordenador de Despesas a ser juntado ao presente 

instrumento, com a seguinte Dotação Orçamentária: 

Benefício de Vale Alimentação: 

Identificação da Despesa – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; Dotação Orçamentária nº: 

3.3.90.46.00; Identificação da despesa no subelemento: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – 

EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO; Subelemento da 

Despesa nº: 3.3.90.46.01; FONTE DE RECURSO: 199000005807; FICHA: 87. 

Taxa de Administração:  

Identificação da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Dotação 

Orçamentária nº: 3.3.90.39.00.00; Identificação da despesa no subelemento: OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Subelemento da Despesa nº: 3.3.90.39.99.00; Fonte de 

Recurso: 199000005807; Projeto Atividade: Gestão da Agência de Regulação; Ficha: 82. 

 

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

17.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, com início em 17 de outubro de 

2022 e publicação no Diário Oficial do Município do resumo do Contrato, podendo ser 

prorrogado em até 60 (sessenta) meses na forma do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, 

desde que mantidas as condições mais vantajosas para a Agersa, em razão de sua natureza 

continuada. 

 

18. DO PRAZO DE EXECUÇÃO - PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

18.1. O prazo para execução dos serviços será de 10 (dez) dias a partir do início da 

vigência do contrato, podendo ser prorrogado a critério do Contratante. 

18.2. A contratada deverá observar os seguintes prazos: 

18.2.1.1. Emissão e entrega dos primeiros cartões: 07 (sete) dias úteis, conforme 

estabelecido no 5.1.3; 

18.2.1.2. Emissões subsequentes de cartões (rejeitados, adicionais ou extraviados sem 

custo): 07 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação, conforme item 5.1.8; 

18.2.1.3. Disponibilização do crédito em data determinada previamente pela contratante, 

conforme o cronograma previsto no item 5.3.2; 

18.2.1.4. Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de 

utilizar o sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo: período 

mínimo de 90 (noventa) dias da data da última disponibilização; 



 

 

18.2.1.5. Manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de encerramento ou 

rescisão do contrato: período mínimo de 90 (noventa) dias da data da última 

disponibilização. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

19.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes, compete a contratada: 

19.1.1. Responsabilizar-se pela entrega dos cartões de vale-alimentação no local, prazo e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

19.1.2. Confeccionar os cartões com os dados a serem informados pelo Contratante, com 

tecnologia que permita aos servidores da Contratada o acompanhamento e controle dos 

créditos disponibilizados; 

19.1.3. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e 

crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação, clonagem ou fraude; 

19.1.4. Reembolsar a Contratante, por meio de compensação ou ajuste de valores, o valor 

de qualquer vale-alimentação que este venha a devolver, por qualquer motivo, pelo preço 

equivalente, garantida à Contratada a taxa de desconto, se couber; 

19.1.5. Manter em funcionamento a Central de Atendimento Telefônico/Internet - Serviço 

de Atendimento ao Cliente - SAC, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, para prestar informações e serviços, além de receber comunicações de interesse 

da Contratante; 

19.1.6. Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto, roubo ou extravio do cartão, 

através de Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas; 

19.1.7. Emitir a segunda via dos cartões nos casos estabelecidos neste Termo de 

Referência e transferir o saldo remanescente para o novo cartão, quando solicitado pelo 

Servidor por meio da Central de Atendimento; 

19.1.8. Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos 

cartões eletrônicos, através de arquivos eletrônicos;  

19.1.10. Reembolsar os estabelecimentos comerciais credenciados, pontualmente, 

independente da vigência do Contrato, excluindo desde já toda e qualquer obrigação pela 

Contratante em relação a essa incumbência; 

19.1.11. Manter nas empresas credenciadas e/ou filiadas na sua rede, indicação de adesão 

ao sistema objeto deste Termo; 

19.1.12. Fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus serviços; 

19.1.13. Permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais; 

19.1.14. Organizar, manter e fornecer a relação dos estabelecimentos que atendam às 

necessidades dos servidores da Agersa, com informações relativas ao nome e endereço 

dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pela Contratada, desde 



 

 

que tal alteração não implique na diminuição do número de conveniados e na queda do 

padrão do serviço, nem nos quantitativos mínimos exigidos neste Termo de Referência;  

19.1.15. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem 

as exigências sanitárias; 

19.1.16. Comunicar a Contratante sempre que necessário qualquer deficiência em relação 

aos serviços prestados, mantendo registro dos fatos ocorridos durante a execução do 

Contrato, respondendo integralmente por sua omissão; 

19.1.17. Não subcontratar, ceder ou transferir, parcial ou total, o objeto contratado; 

19.1.18. Executar o contrato nos prazos e condições estabelecidas neste Instrumento, 

responsabilizando-se integralmente pelos serviços, inclusive no que se referir à 

observância da legislação em vigor, no que couber; 

19.1.19. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões legais, 

que se fizerem necessários; 

19.1.20. Permitir e facilitar a fiscalização do Contrato, devendo prestar todos os informes 

e esclarecimentos solicitados; 

19.1.21. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

19.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

19.1.23. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato; 

19.1.24. Manter sigilo de informações que, por qualquer meio, venha a ter acesso, 

referentes à Administração Pública, servidores, partes ou qualquer outra que, pela sua 

natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 

informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 

sanções nas esferas penal e civil; 

19.1.25. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando 

ciência à Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

20.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes, compete ao Contratante:  

20.1.1. Requisitar os créditos referentes ao Vale-alimentação, por escrito ou meio 

eletrônico disponibilizado pela Contratada, especificando os valores devidos a cada 

servidor; 

20.1.2. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações 

que se fizerem necessários ao cumprimento do contrato; 

20.1.3. Encaminhar à Contratada a relação dos servidores para emissão dos cartões; 



 

 

20.1.4. Oferecer os serviços aqui especificados a todos os servidores da Agersa; 

20.1.5. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 

contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 

comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 

observados; 

20.1.6. Notificar, por escrito, à contratada toda e qualquer irregularidade constada na 

execução dos serviços; 

20.1.7. Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo estabelecidos, assegurando 

os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação do serviço dos serviços; 

20.1.8. Encaminhar a Nota de Empenho emitida, com todas as informações necessárias, 

em favor da contratada; 

20.1.9. Verificar se o serviço prestado pela contratada atende todas as especificações 

contidas neste Termo de Referência; 

20.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

obrigações assumidas pela contratada; 

20.1.11. Atestar a execução e a qualidade dos serviços, observando as especificações e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

21. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

21.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 

à 87 da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.  

21.2. Caso deixe de cumprir as obrigações estabelecidas, a Contratada estará sujeita as 

seguintes penalidades:   

a) Advertência, nos casos de descumprimentos contratuais de menor potencial, que não 

gerem prejuízo para a Administração; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, acrescido 

de multa de mora diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal dos créditos, no 

caso de descumprimento dos prazos para repasse dos valores estabelecidos no item 

5.5.1.3; 

c) Multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, nos casos em 

que a CONTRATADA: 

c.1) Descumprir os prazos estabelecidos no item 5.5.1.4; 

c.2) Descumprir os prazos estabelecidos no item 5.5.1.5; 

c.3) Não atender às obrigações previstas no item 5.3.15, em especial o serviço de bloqueio 

de cartão nos casos de perda, roubo ou extravio; 



 

 

c.4) Não manter o mínimo de estabelecimentos credenciados por municípios, conforme 

consta no item 5.4; 

e) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) incidente sobre o valor mensal dos 

créditos, em relação às demais obrigações constantes do Contrato; 

f) Suspensão para contratar com a Administração;  

g) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.  

21.1.3. As multas previstas nas alíneas do item anterior acima serão descontadas, de 

imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.  

21.1.4. Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a empresa CONTRATADA será 

advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.  

21.1.5. A CONTRATADA, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, 

então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades 

cabíveis.  

21.1.6. As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela AGERSA, não serão 

computadas para o fim previsto no item 20.1.4. 

21.1.7. As advertências, quando não seguidas de justificativa ou quando esta não for 

aceita pela AGERSA, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do 

item 20.1.2. 

21.1.8. As multas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do item 21.2 poderão ser 

aplicadas em conjunto e acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “f” e 

“g” todas do item 19.1.1.  

21.1.9.  A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e 

não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser cancelado 

o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a 

CONTRATANTE, entretanto, cancelar o Contrato em razão do atraso.  

21.1.10. A CONTRATANTE poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 

execução do serviço, para extinção do Contrato.  

21.1.11. Se o descumprimento da obrigação constante no Contrato gerar consequências 

graves para a AGERSA, poderá esta, além de extinguir o Contrato, aplicar uma das 

penalidades previstas na letra “f” ou “g” do item 21.2. 

21.1.12. A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Contratante. 

21.1.13. Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a Contratante submeterá sua 

decisão ao seu Procurador, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a 

Administração Pública Municipal.  

21.1.14. Se confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como 

suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.  



 

 

21.1.15. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas 

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:  

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos;  

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;  

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Contratante em virtude da 

prática e de atos ilícitos. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

22.1. Os procedimentos de fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa 

execução do Contrato; 

22.2. A execução do Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela 

Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização 

dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 62 e 63 da 

Lei nº 4.320/64.  

22.3.  Ao(s) fiscal (is) competirá:  

a) Dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução deste instrumento, conforme art. 

67 da Lei nº. 8.666/1993;  

b) Fiscalizar a execução dos serviços desde a assinatura do Instrumento Contratual até a 

extinção ou rescisão do mesmo;  

c) Propor, quando necessário, a extinção, prorrogação e alteração contratual nos termos 

da Lei nº. 8.666/1993; 

d) Providenciar Livro de Registro, onde deverá ser documentado, juntamente com o 

preposto da Contratada, as ocorrências havidas;  

e) Atestar a nota fiscal; 

22.4. O fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 

registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, nos termos do Contrato;  

22.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

22.6. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade.  

22.7. Caberá ao fiscal do contrato a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os 

prazos, condições e disposições do contrato, bem como comunicar às autoridades 



 

 

competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal 

e/ou administrativa.  

22.8. Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos 

singulares, duvidosos ou omissos no contrato, nas normas e em tudo mais que, de 

qualquer forma, que se relacionam direta ou indiretamente com o objeto do contrato, 

garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa.  

22.9. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto fornecido, à execução do Contrato e 

as implicações próximas ou remotas, perante a Contratante ou terceiros, do mesmo modo 

que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em 

corresponsabilidade da Contratante.  

22.10. A Contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização 

da Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso a documentações 

referentes ao objeto contratado, bem como atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização. 

 

 

23. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

23.1. O critério de julgamento da proposta é o de MENOR PREÇO GLOBAL, a ser 

aplicado sobre o valor de referência da licitação, correspondente ao valor total anual 

estimado para dispêndio com vale alimentação pela Agersa, INCLUINDO A TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO.  

 

24. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

24.1. O valor aceito para a contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, 

estabelecido através de pesquisa e expresso no mapa comparativo. 

24.3. A taxa administrativa, corresponderá ao valor percentual que será cobrado sobre o 

montante das despesas realizadas na rede credenciada pela licitante na fatura mensal.  

24.4. Na taxa de administração da proposta comercial deverão ser incluídos todos os 

custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias a que estiver sujeita a empresa. 

 

25. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  

25.1. O Contrato celebrado será regido pela Lei nº. 8.666/1993, cuja rescisão poderá 

ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 77, 78 e 79 do referido diploma, 

com aplicação do art. 80 da mesma forma, se for o caso.  

25.2. Fica assegurado à Contratante a prerrogativa de: 

25.2.1. Efetuar o pagamento nas condições previstas no Contrato;  

25.2.2. Recusar o pagamento em razão de vícios de qualidade não sanados que 

comprometam a utilização do Objeto contratado; 



 

 

25.3. Qualquer atuação de uma das partes que venha caracterizar-se como violação aos 

direitos da outra parte sujeitará àquela às penalidades previstas no Contrato e na legislação 

em vigor. 

 

26. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

26.1. O respectivo Contrato Administrativo será formalizado entre a Agersa e a licitante 

vencedora, após concluído o processo de licitação e homologado o seu resultado, 

consoante à minuta que consta do respectivo Edital. 

26.2. A empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

convocação, para assinar o respectivo contrato administrativo, prorrogável por igual 

período a critério da Administração, mediante solicitação.  

 

27. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

27.1. A contratação somente sofrerá alterações, ante as circunstâncias de fatos 

supervenientes, consoante às disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, por meio de Termo Aditivo. 

 

28. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL 

28.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços que vierem a se tornar necessários 

no decorrer do Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, 

com base no Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

28.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões 

estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do 

Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

29. RESCISÃO DO CONTRATO 

29.1. A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

29.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a  Contratante 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

29.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade da Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

30. DA SUBCONTRATAÇÃO 



 

 

30.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

 

31. DO REAJUSTE  

31.1. A taxa inicialmente contratada será fixa e irreajustável. 

31.2 O reajuste do valor repassado à empresa será baseado nos valores pagos pela Agersa 

aos seus colabores, a título de vale alimentação. 

 

32. DA GARANTIA 

32.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, uma vez que esta poderia 

onerar o valor da contratação, não havendo a necessidade da mesma, conforme as razões 

justificadas, considerando que tal medida propiciará menor preço e maior 

competitividade. 

 

33. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

33.1 As empresas participantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar 

toda a documentação referente a presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as 

dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em 

favor de eventuais pretensões de acréscimo aos preços propostos. 

33.2. A empresa licitante deverá comprovar na assinatura do contrato uma ampla rede de 

estabelecimentos comerciais credenciados (supermercados, padarias, açougues e 

similares), conforme previsto no item 5.4. 

33.3. A contratante será a responsável para dirimir os casos omissos ou não previstos por 

este Termo de Referência. 

 

34. DA EXPEDIÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

Este termo de referência foi expedido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em 21 de 

setembro de 2022, elaborado pelo servidor Vanderley Teodoro de Souza 

 

Vanderley Teodoro de Souza 

Diretor Presidente - AGERSA 
 

35. DA APROVAÇÃO 

35.1. Aprovo este termo de referência ressaltando que todos os preceitos legais 

pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas. 

 



 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Vanderley Teodoro de Souza 

Diretor Presidente - AGERSA 

 

 

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 
À Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 

Itapemirim – AGERSA. 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 001/2022. 

 

Senhor (a) Pregoeiro (a),  

........................................, (empresa), estabelecida na Rua ................................, nº 

.., ..bairro.., ..cidade.., ..UF.., ..Cep:.., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ..................., 

credencia junto à AGERSA - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, o Sr. (a) ..................................., Carteira de 

Identidade nº ............. Órgão Expedidor, ao qual outorga os mais amplos poderes, 

inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, dar lances, transigir, desistir, assinar 

atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.  

Apresentamos a V.Sª nossa proposta para fornecimento do objeto, conforme 

discriminado abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, 

administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão 

Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do 

Espírito Santo, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores 

da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro 

de Itapemirim – AGERSA. 

Valor global estimado dos Créditos de Cartão de Vale-Alimentação: R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA O PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, JÁ INCLUSA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 

XXXXXX (valor escrito por extenso, SENDO ACEITA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA, OU SEJA, A INDICAÇÃO DE 

VALORES GLOBAIS ABAIXO DE R$ 210.000,00). 

 



 

 

Valor da Taxa de Administração: R$ xxxxxx (valor escrito por 

extenso). 

Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da abertura da licitação.  

Declaramos que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para o perfeito fornecimento do objeto da licitação, encargos da Legislação Social 

Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por 

qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para 

o fornecimento do objeto da licitação, bem como nosso lucro, conforme especificações 

constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação 

à AGERSA.  

Comprometemo-nos a prestar os serviços em conformidade com as especificações 

constantes do Termo de Referência, inclusive quanto aos prazos estipulados. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas 

no Edital.  

Cachoeiro de Itapemirim-ES, XX de XX de 2022. 

(Assinatura do Representante Legal) 

______________________________ 

(Identificação/qualificação) 

 

ANEXO III - TERMO DECLARATÓRIO (MODELO)  

À Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 

Itapemirim - AGERSA, 

Ref.: Pregão Eletrônico n° 001/2022. 

 

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8666/93 e Lei nº. 10520/02, para fins de 

participação no Pregão Eletrônico nº XXX/2022 a empresa ...... (razão social)......, 

estabelecida na .......... (Endereço Completo)..........., devidamente inscrita no CNPJ sob o 

nº........., declara que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a execução 

do objeto e em particular que: 

a) aceitamos todas as condições do Edital em epígrafe. 

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

c) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

d) não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 



 

 

e) não existe a superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação nesta 

licitação estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

f) não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da 

Administração Municipal na prestação do objeto do Pregão Eletrônico; 

g) não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Por ser a expressão da verdade, eu ......, Carteira de Identidade nº. .........., CPF Nº. 

........., representante legal desta empresa, firmo a presente. 

(Local), __ de __________ de 202_. 

Assinatura do Responsável da Empresa 

________________________________________________________ 

(identificação/qualificação) 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (MODELO) 
À Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 

Itapemirim - AGERSA, 

Ref.: Pregão Eletrônico n° 001/2022 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)  

_____________________, portador(a) do documento de identidade nº 

_______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas 

da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparada), conforme art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

do referido artigo. 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a 

regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à 

contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

 

(Local), _____ de _______________ de 2022. 

Assinatura do Responsável da Empresa 

________________________________________________________ 



 

 

(identificação/qualificação) 

 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO Nº XXX 

Processo n°:  45093/2022 

Pregão Eletrônico n° 001/2022 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR 

MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO.  

 

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - AGERSA, Autarquia 

Municipal instituída pela Lei n° 7.863/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 03.311.730/0001-

00, com sede à Rua Professor Quintiliano de Azevedo, nº 31, 6º andar, Edifício Guandu 

Center, Cachoeiro de Itapemirim-ES, representada neste ato por seu Diretor Presidente, 

Sr. Vanderley Teodoro de Souza, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF 

nº 005.299.657-39 e da Carteira de Identidade sob RG nº 1.097.067-ES, residente e 

domiciliado à Rua Lúcio Bacelar, nº 290, BL 1, Apto 0306, Bairro Praia da Costa, Vila 

Velha/ES, CEP: 29101-030, nomeado através do Decreto Municipal nº 27.594, de 27 de 

março de 2018, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado 

XXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXX, 

com sede na XXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, XXXXXX, 

nacionalidade..., estado civil..., profissão... , portador da carteira de identidade nº 

XXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXX, residente e domiciliado à 

XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

celebram entre si contrato para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO 

DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, de acordo com o Processo Licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2022, protocolado sob o n° 45093/2022, 

considerados partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição, 

juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, 

ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as 

disposições deste Contrato, que será regido de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993 e posteriores 

alterações, pelo Decreto Municipal nº 16.114/2005 e pelas Cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços 

de fornecimento, administração e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de 

Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga 

mensal, com ampla participação no comércio varejista no sul do Estado do Espírito Santo, 



 

 

destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Agência Municipal 

de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto à CONTRATANTE estritamente 

de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I deste 

Contrato, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor global estimado do Contrato corresponde a R$ XXXXX (XXXXXXX); 

3.2. O valor mensal estimado do Contrato corresponde a R$ XXXXXX(XXXXXX); 

3.3. O valor da Taxa de Administração corresponde a R$ XXXXX (XXXXXXX); 

3.4. No valor a ser pago já estão inclusos todos os custos e encargos sociais, impostos, 

taxas, seguros, transportes, garantias e demais despesas necessárias para a execução do 

contrato, pelo qual, fica a CONTRATANTE isenta de tais ônus decorrentes da prestação 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

DOS VALORES 

4.1. O reajuste dos valores propostos neste instrumento poderá ser realizado a cada 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, respeitados os limites estabelecidos na 

lei, com base no IPC-A/IBGE e, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade deste índice, 

outro a ser acordado entre as partes. 

4.2. Qualquer uma das partes poderá propor a atualização monetária do presente Contrato 

que será realizada com base no IPC-A/IBGE e, na hipótese de extinção ou 

inaplicabilidade deste índice, outro a ser acordado entre as partes. 

4.3. A Taxa de Administração contratada é fixa e reajustável durante toda a vigência 

contratual.  

 

CLÁUSULA QUINTA  - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. Os serviços ora contratados serão realizados sob o regime de empreitada por preço 

unitário, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8666/93. 

5.2. A CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade pela execução do 

Contrato, ficando sujeita à fiscalização da CONTRATANTE, em todas as suas fases e 

etapas. 



 

 

5.3. Todos os procedimentos para regular a execução deste Contrato, não previstos neste 

instrumento, devem ser adotados sempre em regime de entendimento com a fiscalização 

da CONTRATANTE, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do fiel 

cumprimento do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. A CONTRATADA obriga-se, após a assinatura do presente Contrato e após o 

recebimento de comunicação formal do fiscal do CONTRATO para o início dos serviços, 

a iniciar os procedimentos no prazo máximo de: 

a) 10 (dez) dias: para início da execução dos serviços a partir do início da vigência do 

contrato, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE; 

b) 07 (sete) dias úteis: Para emissão e entrega dos primeiros cartões; 

c) 07 (sete) dias úteis, contados da data da solicitação: Para emissões subsequentes de 

cartões (rejeitados, adicionais ou extraviados sem custo); 

6.2. A disponibilização do crédito deverá ocorrer em data determinada previamente pela 

contratante, conforme o cronograma enviado. 

6.3. A manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de 

utilizar o sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo deverá 

ser pelo período mínimo de 90 (noventa) dias da data da última disponibilização. 

6.4. A manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de encerramento ou 

rescisão do contrato deverá ocorrer  pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar 

da data da última disponibilização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, com início em 17 de outubro 

de 2022 e publicação no Diário Oficial do Município do resumo do Contrato, podendo 

ser prorrogado em até 60 (sessenta) meses na forma do art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/1993, desde que mantidas as condições mais vantajosas para a Agersa, em razão de 

sua natureza continuada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. A despesa resultante desta contratação ocorrerá à conta da AGERSA no exercício de 

2022, com a seguinte Dotação Orçamentária: 

Benefício de Vale Alimentação: 

Identificação da Despesa – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; Dotação Orçamentária nº: 

3.3.90.46.00; Identificação da despesa no subelemento: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – 

EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO; Subelemento da 

Despesa nº: 3.3.90.46.01; FONTE DE RECURSO: 199000005807; FICHA: 87. 



 

 

Taxa de Administração:  

Identificação da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Dotação 

Orçamentária nº: 3.3.90.39.00.00; Identificação da despesa no subelemento: OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Subelemento da Despesa nº: 3.3.90.39.99.00; Fonte de 

Recurso: 199000005807; Projeto Atividade: Gestão da Agência de Regulação; Ficha: 82. 

8.2.  Os elementos de despesas que forem liquidados em exercícios futuros, correrão por 

conta das respectivas rubricas orçamentárias correspondentes e/ou que venham a 

substituir aquela estabelecida na cláusula 8.1. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. A AGERSA efetuará o pagamento à licitante vencedora do certame com antecedência 

de até 05 (cinco) dias da data do crédito do benefício nos cartões. 

9.1.1. Os créditos deverão ser disponibilizados, via de regra, todo dia 15 de cada mês, 

salvo disposição em contrário estabelecida no cronograma dos agendamentos. 

9.1.2. A Contratada deverá proceder o envio da Nota Fiscal em até 2 (dois) dias úteis após 

o pagamento. 

9.2. Após o recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE procederá a sua verificação. 

Estando de acordo, atestara-a por meio do fiscal do contrato. Estando em desacordo, 

restituíra-a à CONTRATADA para correção. 

9.3. A contratada deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários para a 

realização do respectivo pagamento. 

9.4. No caso de incorreções na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à contratada 

para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

9.5. Somente será devida à contratada o pagamento de juros quando ocorrer 

inadimplementos provocados pela CONTRATANTE. 

9.6.  A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações. 

9.7. A apresentação da Nota Fiscal deverá ser acompanhada da seguinte documentação: 

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e 

Previdenciários, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de Regularidade perante a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES; 

d) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço). 



 

 

e) prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº. 12.440/2011; 

9.8. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer 

agência da rede bancária indicada pela contratada; 

9.9. De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF 

constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 

coincidentes. 

9.10. Não serão efetuados créditos em contas:  

a) de empresas associadas;  

b) de matriz para filial; 

c) de filial para matriz;  

d) de sócio;  

e) de representante; 

f) de procurador, sob qualquer condição. 

9.11. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

9.12. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento contratual. 

9.13. No preço já estão incluídos todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou 

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, 

recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas 

administrativas, tributos e demais encargos necessários a prestação do objeto tratado neste 

instrumento. 

9.14. A liquidação das despesas relativas aos serviços contratados será realizada pela 

contratante, obedecendo rigorosamente o estabelecido no artigo 63 da Lei nº 4.320/64. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes, compete a CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pela entrega dos cartões de vale-alimentação no local, prazo e 

condições estabelecidas no Termo de Referência; 

b) Confeccionar os cartões com os dados a serem informados pelo Contratante, com 

tecnologia que permita aos servidores da Contratada o acompanhamento e controle dos 

créditos disponibilizados; 

c) Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito 

nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação, clonagem ou fraude; 



 

 

d) Reembolsar a Contratante, por meio de compensação ou ajuste de valores, o valor de 

qualquer vale-alimentação que este venha a devolver, por qualquer motivo, pelo preço 

equivalente, garantida à Contratada a taxa de desconto, se couber; 

e) Manter em funcionamento a Central de Atendimento Telefônico/Internet - Serviço de 

Atendimento ao Cliente - SAC, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, para prestar informações e serviços, além de receber comunicações de interesse 

da Contratante; 

f) Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto, roubo ou extravio do cartão, 

através de Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas; 

g) Emitir a segunda via dos cartões nos casos estabelecidos neste Termo de Referência e 

transferir o saldo remanescente para o novo cartão, quando solicitado pelo Servidor por 

meio da Central de Atendimento; 

h) Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos 

cartões eletrônicos, através de arquivos eletrônicos;  

i) Reembolsar os estabelecimentos comerciais credenciados, pontualmente, independente 

da vigência do Contrato, excluindo desde já toda e qualquer obrigação pela Contratante 

em relação a essa incumbência; 

j) Manter nas empresas credenciadas e/ou filiadas na sua rede, indicação de adesão ao 

sistema objeto deste Termo; 

k) Fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus serviços; 

l) Permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais; 

m) Organizar, manter e fornecer a relação dos estabelecimentos que atendam às 

necessidades dos servidores da Agersa, com informações relativas ao nome e endereço 

dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pela Contratada, desde 

que tal alteração não implique na diminuição do número de conveniados e na queda do 

padrão do serviço, nem nos quantitativos mínimos exigidos no Termo de Referência;  

n) Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as 

exigências sanitárias; 

o) Comunicar a Contratante sempre que necessário qualquer deficiência em relação aos 

serviços prestados, mantendo registro dos fatos ocorridos durante a execução do Contrato, 

respondendo integralmente por sua omissão; 

p) Não subcontratar, ceder ou transferir, parcial ou total, o objeto contratado; 

q) Executar o contrato nos prazos e condições estabelecidas neste Instrumento, 

responsabilizando-se integralmente pelos serviços, inclusive no que se referir à 

observância da legislação em vigor, no que couber; 

r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões legais, que se 

fizerem necessários; 

s) Permitir e facilitar a fiscalização do Contrato, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados; 



 

 

t) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

u) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

v) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 

w) Manter sigilo de informações que, por qualquer meio, venha a ter acesso, referentes à 

Administração Pública, servidores, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não 

devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a 

Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas 

esferas penal e civil; 

x) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando ciência 

à Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes, compete ao CONTRATANTE:  

a) Requisitar os créditos referentes ao Vale-alimentação, por escrito ou meio eletrônico 

disponibilizado pela Contratada, especificando os valores devidos a cada servidor; 

b) Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários ao cumprimento do contrato; 

c) Encaminhar à Contratada a relação dos servidores para emissão dos cartões; 

d) Oferecer os serviços aqui especificados a todos os servidores da Agersa; 

e) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 

devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à 

contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

f) Notificar, por escrito, à contratada toda e qualquer irregularidade constada na execução 

dos serviços; 

g) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo estabelecidos, assegurando os 

recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação do serviço dos serviços; 

h) Encaminhar a Nota de Empenho emitida, com todas as informações necessárias, em 

favor da contratada; 

i) Verificar se o serviço prestado pela contratada atende todas as especificações contidas 

no Termo de Referência; 

j) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada; 



 

 

k) Atestar a execução e a qualidade dos serviços, observando as especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77, da Lei n.º 8666/93. 

12.2. O Presente Contrato será regido pela Lei nº. 8.666/1993, cuja rescisão poderá 

ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 77, 78 e 79 do referido diploma, 

com aplicação do art. 80 da mesma forma, se for o caso. 

12.3. Fica assegurado à CONTRATANTE a prerrogativa de:  

12.4. Efetuar o pagamento nas condições previstas no presente Contrato; 

12.5. Recusar o pagamento em razão de vícios na prestação dos serviços contratados; 

12.6. Qualquer atuação de uma das partes que venha caracterizar-se como violação aos 

direitos da outra parte sujeitará àquela às penalidades previstas no presente instrumento e 

na legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 

13.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos porventura causados 

à CONTRATANTE, decorrentes da execução deste Contrato, resultantes de atos de seus 

prepostos ou quaisquer pessoas empregadas ou ajustadas na execução dos serviços, seja 

por imprudência, negligência ou imperícia, respondendo em conformidade com a 

legislação civil e criminal, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades 

nesse âmbito, assim como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

e demais ônus necessários à execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 

a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 

à 87 da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações.  

14.2. Caso deixe de cumprir as obrigações estabelecidas, a CONTRATADA estará sujeita 

as seguintes penalidades:   

a) Advertência, nos casos de descumprimentos contratuais de menor potencial, que não 

gerem prejuízo para a Administração; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, acrescido 

de multa de mora diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal dos créditos, no 

caso de descumprimento dos prazos para repasse dos valores estabelecidos; 

c) Multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor mensal dos créditos, nos casos em 

que a CONTRATADA:  



 

 

c.1) Descumprir os prazos estabelecidos no item 5.5.1.4  do Termo de Referência; 

c.2) Não atender às obrigações previstas no item 5.3.15 do Termo de Referência, em 

especial o serviço de bloqueio de cartão nos casos de perda, roubo ou extravio; 

c.3) Não manter o mínimo de estabelecimentos credenciados por municípios, conforme 

consta no item 5.4 do Termo de Referência; 

e) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) incidente sobre o valor mensal dos 

créditos, em relação às demais obrigações constantes do Contrato; 

f) Suspensão para contratar com a Administração;  

g) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.  

14.3. As multas previstas nas alíneas do item anterior acima serão descontadas, de 

imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.  

14.4. Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a empresa CONTRATADA será 

advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.  

14.5. A CONTRATADA, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, 

será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis.  

14.6. As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela AGERSA, não serão 

computadas para o fim previsto no item 14.5. 

14.7. As advertências, quando não seguidas de justificativa ou quando esta não for aceita 

pela AGERSA, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 14.2. 

14.8. As multas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do item 14.2 poderão ser 

aplicadas em conjunto e acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “f” e 

“g” todas do item 14.2.  

14.9.  A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não 

da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser cancelado o 

Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a 

CONTRATANTE, entretanto, cancelar o Contrato em razão do atraso.  

14.10. A CONTRATANTE poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 

execução do serviço, para extinção do Contrato.  

14.11. Se o descumprimento da obrigação constante no Contrato gerar consequências 

graves para a AGERSA, poderá esta, além de extinguir o Contrato, aplicar uma das 

penalidades previstas na letra “f” ou “g” do item 21.2. 

14.12. A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Contratante. 

14.13. Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a Contratante submeterá sua 

decisão ao seu Procurador, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a 

Administração Pública Municipal.  

14.14. Se confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como 

suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.  



 

 

14.15. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas 

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:  

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos;  

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;  

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Contratante em virtude da 

prática e de atos ilícitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

15.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que 

compõem o Processo n°:xxxxxxxx, completando-o para todos os fins de direito, 

independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

15.2. Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.1. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ADITAMENTOS 

17.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 

reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo ou termo 

de apostilamento, que ao presente se aderirá. 

17.2 O contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - DA PUBLICAÇÃO 

18.1 A publicação do presente Contrato será providenciada pela CONTRATANTE, de 

forma resumida, no Diário Oficial deste Município, conforme dispõe o Parágrafo Único 

do Artigo 61 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e 

fiscalizada por servidor devidamente designado para assumir a função de Fiscal do 

Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos 

serviços contratados. 

19.2. Ao(s) fiscal (is) competirá: 



 

 

19.2.1. Dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução deste instrumento; 

19.2.3. Fiscalizar a execução dos serviços desde a assinatura do Instrumento Contratual 

até a extinção ou rescisão do mesmo; 

19.2.4. Propor, quando necessário, a extinção, prorrogação e alteração contratual nos 

termos da Lei nº. 8.666/1993; 

19.3. O fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 

registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, nos termos do Contrato; 

19.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

19.5. Caberá ao fiscal do contrato a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os 

prazos, condições e disposições do contrato, bem como comunicar às autoridades 

competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal 

e/ou administrativa. 

19.6. Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos 

singulares, duvidosos ou omissos no contrato, nas normas e em tudo mais que, de 

qualquer forma, que se relacionam direta ou indiretamente com o objeto do contrato, 

garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa. 

19.7. A Contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização 

da Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à documentações 

referentes ao objeto contratado, bem como atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização. 

19.8.A fiscalização será exercida de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as 

fases de execução. 

19.9.A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto à integridade e à 

correção da execução das prestações a que se obrigou, suas consequências e implicações 

perante terceiros. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO 

20.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e 

penalidades previstas neste Instrumento; 

20.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da manutenção do Contrato; 

d) o atraso injustificado na prestação dos serviços; 



 

 

e) a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) a sub contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação empresarial; 

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/93; 

i) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

j) a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do Contrato; 

k) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

l) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do Contrato. 

20.3. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser 

precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

20.4. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 20.2; 

b) amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação. 

Parágrafo único: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Diretor Presidente da AGERSA. 

20.5. A parte interessada na rescisão deverá comunicar a outra com antecedência de 30 

(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  - DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para dirimir qualquer 

dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 



 

 

Cachoeiro de Itapemirim, ES, xxx de xxx de 2022. 

 

  Vanderley Teodoro de Souza             xxxxxxxxxxxx 

                 AGERSA                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          CONTRATANTE                                   CONTRATADA 

               

Testemunhas: 

Nome:       Nome: 

CPF:        CPF:  

Assinatura:       Assinatura:  

 

 

Anexo I do Contrato – Termo de referência 

xxxxxxxxxxxxx 

 

ANEXO VI – FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS 

(MODELO) 

À Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 

Itapemirim - AGERSA, 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 001/2022 

Em atendimento ao item 16.8, alínea " b" do Edital de Pregão Eletrônico em Referência, 

apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez 

Geral (ILG), Índice de Endividamento Geral (IEG) e Índice de Solvência Geral  (ISG).  

Valores a serem transcritos do Balanço Patrimonial e inseridos nas fórmulas: 

AC = Ativo Circulante R$ 

RLP= Realizável a Longo Prazo R$ 

IF=Imobilizado Financeiro R$ 

IP= Imobilizado Permanente R$ 

AT=Ativo total R$ 

PC=Passivo Circulante R$ 



 

 

PNC=Passivo Não Circulante R$ 

PL= Patrimônio líquido R$ 

 

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

O Índice de Liquidez Geral exigido é igual ou superior a 1,0 (um inteiro), que será 

calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do 

respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 

ILG=(AC+RLP) ÷ (PC+PNC) 

ILP= 

 

B) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG) 

O Índice de endividamento exigido é inferior ou igual a 1 (um inteiro), que será calculado 

pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo 

Balanço Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO / 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA. 

EN=(PC+PNC) ÷ AT 

EN= 

 

C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL  (ISG) 

A Solvência Geral exigida é igual ou superior a 1,0 (um inteiro), que será calculado pela 

seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço 

Patrimonial, apresentado como DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO 

FINANCEIRA.  

SG=AT ÷ (PC+PNC) 

SG= 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, XX de XX de 2022. 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

______________________________ 

(Identificação/qualificação) 

 

 

 


