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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO: 
 
1.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) 
meses para contratação de empresa especializada na administração e emissão de 
documentos de legitimação (cartões eletrônicos e outros de tecnologia adequada) e a 
realização de recargas mensais para o benefício “auxílio alimentação”, na modalidade 
alimentação e fornecimento dos meios necessários para aquisição de vale alimentação através 
de cartão magnético ou eletrônico ou outros de tecnologia adequada em conformidade com o 
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT nos termos do inciso II do art. 12 da 
Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, para atender aos servidores da Prefeitura Municipal do 
Moreno, descritos, quantificados e especificados, respectivamente, neste termo. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. A contratação de empresa especializada para administração e fornecimento dos meios 
necessários para aquisição de vale alimentação através de cartão magnético ou eletrônico ou 
outros oriundos de tecnologia adequada, considerando como sendo fundamental para o bem 
estar de seus quadros, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT 
nos termos do inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, para que as atividades 
administrativas não sofram solução de continuidade. 
 

2.2. Considerando o resultado da negociação da categoria da Guarda Municipal do Moreno com 
a Poder Executivo Municipal, por meio de Reunião realizada na 1ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Moreno – Ministério Público de Pernambuco, cujos representantes da Prefeitura 
comprometeram-se a fornecer Vale-Refeição ou equivalente aos Membros da Guarda Municipal 
a partir de Fevereiro de 2014. 

 

2.3. A necessidade na prestação desse tipo de serviço tem o intuito de melhor atender os 
servidores da Guarda Municipal, devido às suas funções dos dias efetivamente trabalhados, o 
auxílio alimentação destina-se ao custeio de alimentação em restaurantes e estabelecimentos 
congêneres. 
 
 

3. FUNDAMENTO LEGAL e CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1. A modalidade da licitação será Pregão, de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93, suas alterações e Decreto Federal 
nº 7.892/2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, na forma eletrônica, conforme 
Decreto nº 10.024/2019, considerando que o objeto da contratação enquadra-se em serviços 
comuns. 
 

3.2. Objeto deste termo de referência apresenta padrões de desempenho e qualidade que estão 
aqui descritos objetivamente por meio de suas especificações usuais de mercado, sendo, pois, 
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considerados serviços comuns nos termos do artigo 1º da Lei 10.520 de 2002. Ademais 
caracteriza- se, como serviço de natureza continuada, haja vista a imprevisibilidade do seu 
término, o que acarretará nova demanda no exercício financeiro seguinte. 

 

4. DA FORMA DE COTAÇÃO E DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO 
 

4.1. Para efeito de cotação e julgamento, será levado em conta o MAIOR DESCONTO 
OFERTADO. 

 
 

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 

5.1. O serviço compreende o fornecimento de vale-alimentação na modalidade de cartão 
magnético eletrônico, na disponibilização de créditos mensais individuais, compreendendo um 
efetivo aproximado de 41 (quarenta e um) servidores beneficiados, tendo como referência o 
mês de janeiro/2021 mais uma cota extra de 14 (quatorze) em função de possíveis 
admissões, demissões, desligamentos ou afastamentos. 
 

5.2. Os cartões emitidos deverão ser personalizados, contendo o nome completo do usuário, 
bem como permitir a habilitação de senha individual, de forma a garantir privacidade e segurança 
na utilização e evitar prejuízos em caso de extravio, furto ou roubo. 

 

5.3. O valor a ser creditado no cartão alimentação de cada beneficiário, será de R$ 
425,00(quatrocentos e vinte cinco reais), podendo variar de acordo com descontos em virtude de 
questões administrativas (frequência, feriados, etc.). 
. 

5.4. A quantidade de cartões magnéticos ou eletrônicos ou outros mais adequados de vales- 
alimentação e os créditos mensais poderão ser reduzidos ou aumentados, devido a admissões, 
demissões, desligamentos ou afastamentos, sem que por esses motivos a Contratada tenha 
direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 

5.5. Os cartões magnéticos deverão ser carregados/recarregados, mensalmente, no 1º (primeiro) 
dia útil da solicitação enviada pela Prefeitura de Moreno, sendo admitido um prazo máximo de 
até 05(cinco) dias , em caso de ocorrências fortuitas devidaments justificadas à Contratante, 
constando nome completo dos beneficiários, o valor do crédito e a quantidade dos cartões. 

 

5.6. Os saldos existentes nos cartões magnéticos por ocasião de um novo depósito 
permanecerão creditados e/ou no caso de remissão, deverão ser transferidos imediatamente 
para o cartão reemitido independentemente de qualquer solicitação de recarga da Prefeitura de 
Moreno. 
 

5.7. Os serviços compreendem a efetivação de créditos mensais individuais, na forma prevista 
pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, com valores pré-fixados pela Pefeitura 
Municipal do Moreno, para utilização pelos beneficiários nos estabelecimentos comerciais 
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credenciados para fornecimento de refeição e de gêneros alimentícios in natura. 
 

5.8. O valor unitário dos créditos de alimentação será informado mensalmente, nas modalidade 
Alimentação, de acordo com as opções oferecidas aos servidores, podendo ser alterado, a 
pedido da Secretaria demandante  por ocasião da emissão do pedido. 
 

5.9. Os créditos de alimentação serão utilizados pelos servidores da secretaria demandante, por 
meio de estabelecimentos comerciais credenciados. 
 

5.10. A contratada deverá ter como estabelecimentos credenciados para o benefício 
alimentação para aquisição de alimentos in natura, as grandes redes de hipermercados e 
supermercados de acordo com a disponibilidade em cada localidade, com a finalidade de permitir 
aos servidores o acesso a melhores preços e possibilidade de escolha de produtos. 
 

5.11. Na ocorrência de mudança de mercado que obrigue a implantação de cartão ou 
produto oriundo de tecnologia mais nova, em substituição aos cartões magnéticos/eletrônicos, 
utilizados atualmente na Secretaria demandante, fica a Contratada obrigada a disponibilizar a 
tecnologia mais nova aos servidores da secretaria, sem qualquer ônus adicional. 
 

5.12. A rede credenciada da contratada deverá estar equipada para aceitar transações 
com os cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada. 
 

5.13. No caso do cartão magnético/eletrônico, este será utilizado por meio de senha, 
pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do usuário a guarda da mesma e a imediata 
comunicação de qualquer ocorrência de perda ou roubo à Contratada. 
 

5.14. O processamento das informações relativas às operações realizadas com cartão pelos 
servidores deverá ser de forma automática quando da efetivação da compra, permitindo a 
identificação do usuário do cartão, datas e horários, além do local de consumo, visando verificar 
a correta utilização do benefício. 

 

5.15. A implantação e manutenção de equipamento para carga e/ou recarga mensal dos cartões 
é de responsabilidade da empresa CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a Prefeitura de 
Moreno, bem como o treinamento de serviços para operacionalização, se necessário. 

 

5.16. O cartão magnético/eletrônico será validado por meio de senha individual durante a 
execução de quaisquer operações realizada nos estabelecimentos da rede credenciada. 

 

5.17. A senha é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do usuário a guarda da 
mesma e a imediata comunicação de qualquer ocorrência à CONTRATADA. 

 

5.18. A CONTRATADA será responsável pela reposição dos cartões defeituosos, extraviados, 
furtados ou roubados, bem como bloquear o saldo existente logo após a devida comunicação da 
ocorrência, efetuada por representante indicado pela Prefeitura de Moreno ou pelo beneficiário, e 
creditá-lo a favor do beneficiário, no prazo máximo de 07(sete) dias úteis a partir da data de 
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comunicação. 
 

5.19. O processamento das informações relativas às operações realizadas com cartão por cada 
beneficiário deverá ser de forma automática quando da efetivação da compra, permitindo a 
identificação do usuário do cartão, datas e horários, além de local de consumo, visando verificar 
a correta utilização do benefício. 

 

5.20. A licitante deverá dispor de sistema que permita o uso de tecnologia de cartões eletrônicos, 
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada, com alto nível de segurança e controle. 

 

5.21. A rede credenciada, em âmbito nacional, declarada pela empresa licitante, deverá estar 
equipada para aceitar transações com os cartões eletrônico-magnéticos. 

 

5.22. A empresa será responsável pelo crédito automático do benefício, independentemente de 
intercorrências administrativas ou financeiras internas. 

 

5.23. Não deverão ser estipulados limite de créditos anuais ou mensais, apenas os limites 
solicitados pela Prefeitura de Moreno, e os créditos deverão ser cumulativos. 

 

5.24. Garantir o sigilo dos dados dos componentes da Guarda Municipal, devendo os mesmos 
ser fornecidos exclusivamente à Prefeitura do Município de Moreno, sendo vedada a sua 
utilização para outros fins. 
 
 

6. ESTIMATIVA DE BENEFÍCIOS E QUANTIDADES E QUANTIDADE DE BENEFICIADOS 
POR MODALIDADE E LOCALIDADE 
 
 

 VALE ALIMENTAÇÃO 

 
UNIDADE 

QUABTITATIVO 
ESTIMADO 

VALOR VALE 
ALIMENTAÇÃO 

TAXA 
ADM.% 

VALOR MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
12 MESES 

Cartão 55 425,00 0,0% R$ 23.375,00 R$ 280.500,00 

TOTAL GLOBAL 
ALIMENTAÇÃO 

---- ----    

 

6.1. Valores dos benefícios Alimentação, estabelecidos pela Secretaria: 

 Alimentação (cesta básica)....... 425,00. 
 

6.2. O valor acima para o vale alimentação é mensal, sendo considerados apenas os dias úteis 
do mês. 

6.3. Cabe destacar que a tabela acima demonstra tão somente o perfil do mês de janeiro/2021, 
o que não configura, em hipótese alguma, o número exato de servidores, que poderá sofrer 
alterações tanto para mais quanto para menos, levando-se em conta as admissões, demissões, 
feriados, etc. 
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6.4. O valor total para 12 (doze) meses incluindo a cota extra é de R$ 280.500,00 
(duzentos e oitenta mil e quinhentos reais). 

 

6.5. O critério de julgamento adotado será o maior percentual de desconto da taxa de 
administração, admitindo-se taxa negativa observada às exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos; 
 

7. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 

7.1. O prazo para a entrega dos cartões magnético/alimentação é de 15 dias uteis e deverá ser 
efetuada na Secretaria de Administração e Defesa Social da Prefeitura de Moreno no setor de 
Compras, das 08h00min às 16h00min horas, situada na Rua Ormenzinda Vasconcelos nº 27, 
Centro - Moreno/PE. 
 

7.2. O crédito dos valores mencionados deverá ser efetuado no 1º (primeiro) dia útil da 
solicitação enviada pela Prefeitura de Moreno, sendo admitido um prazo máximo de até 
05(cinco) dias úteis, em caso de ocorrências fortuitas devidaments justificadas à Contratante. 
 

7.3. Por se tratar de serviços continuados, os mesmos devem ser recebidos mensalmente pelo 
Fiscal do Contrato no ato da entrega da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA, para posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência e no 
Contrato. 
 

7.4. Os serviços poderão ser rejeitados, totalmente ou parcialmente, quando estiverem em 
desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência e do Contrato, devendo 
ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, à custa da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades provenientes do 
descumprimento contratual. 

 
8.0 GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
8.1 O gerenciamento do contrato se dará pela equipe técnica/servidor previamente designado, 
de cada uma das Secretarias demandantes, com o apoio da equipe técnica da Secretaria de 
Administração e Defesa Social, nos termos do Art.67 da Lei 8.666/93, que registrará (ão) todas 
as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregulares apontadas. 
 
 
9.0 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1. Para o Processo Licitatório: 
a) Atestado (s) de capacidade técnica emitido por pessoa de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento em quantidades, características e prazos compatíveis com o objeto 
da presente licitação. Será aceito o somatório de atestados para a comprovação dos serviços 
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estipulados no instrumento convocatório, desde que reste demonstrada a execução 
concomitante dos serviços. 
 
9.1. Para a Contratação: 
a) Apresentar relação com estabelecimentos filiados/credenciados no SISTEMA ALIMENTAÇÃO 
citando nome fantasia, razão social, CNPJ e respectivos endereços, localizados Município do 
Moreno e em municípios vizinhos.  
 
a.1) A relação dos estabelecimentos filiados que aceitem o TÍQUETE ALIMENTAÇÃO e sejam 
credenciados no SISTEMA ALIMENTAÇÃO deverá obedecer o quantitativo mínimo de 03 (três) 
para cada tipo de fornecimento. 
 
 
 
10. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as cláusulas previstas neste instrumento e nos termos de sua proposta. 
 
10.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços ora contratados, fixando prazo para a sua correção. 

 
10.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA com relação ao objeto aqui tratado; 

 
10.4 Proporcionar todas as condições para a execução do objeto, estabelecidas neste 
instrumento, permitindo, inclusive, o acesso aos técnicos, prepostos e/ou representantes da 
CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE. 

 
 
10.5 Rejeitar os serviços prestados em desacordo com as condições estabelecidas em até 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da entrega pela CONTRATADA, mediante Termo 
Circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes signatários. 
 
10.6 A CONTRATANTE somente deve considerar aceitos definitivamente os serviços prestados 
após o saneamento das irregularidades mencionadas no item anterior, o que deverá ser 
atestado, mediante atesto em termo circunstanciado celebrado entre os gestores dos entes 
signatários. 

 
10.7 Fornecer Termos de Capacidade Técnica sempre que requeridos, desde que cumpridas as 
obrigações previstas. 

 
10.8 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nos prazos e nas 
condições aqui pactuados. 
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10.9 Proceder às retenções tributárias sobre o valor na Nota Fiscal/Fatura emitida pela 
CONTRATADA, sempre que devido. 

 
10.10 Cumprir as demais obrigações previstas neste instrumento. 
 
 
11. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas e da proposta 
apresentada, bem como de cumprir todos os requisitos de acordo com as condições gerais e 
prazos para a prestação dos serviços assentados no Termo de Referência. 
 
11.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos serviços 
contratados, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar do pagamento devido à 
CONTRATADA o valor correspondente aos danos por ela sofridos. 

 
11.3 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência de irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços, para fins de correção. 

 
11.4 Prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela secretaria, no que diz respeito ao 
objeto contratado. 

 
11.5 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, as dificuldades de qualquer 
ordem ou natureza que eventualmente surjam durante a execução do objeto. 
 

11.6. Indenizar às suas expensas, quaisquer danos causados a terceiros em decorrência do 
descumprimento do contrato; 
 

11.7. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e 
quaisquer outros resultantes da execução deste contrato, os quais já estão incluídos no custo 
total, ficando a contratante isenta do pagamento de quaisquer obrigações decorrentes da 
execução deste instrumento contratual; 
 

11.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que serão 
confirmadas pela contratante por meio de consulta “on line” no SICAF. 
 

11.9. O Inadimplemento ao subitem 11.8 anterior, ensejará a aplicação de multa prevista neste 
instrumento. 
 

11.10. A CONTRATADA divulgará a informação da rede, própria, contratada ou credenciada, de 
prestadores de serviços, a cada um dos beneficiários por meio impresso, telefônico ou eletrônico. 
 

11.11. A contratada deve dispor de central de atendimento 24 horas que permita, via telefone, a 
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obtenção do saldo, solicitação de segunda via de cartão e senha, bloqueio de cartão, alteração 
de senha, comunicação de perda, roubo ou extravio do cartão e outras questões similares. 
 

11.12. Providenciar a primeira emissão e entrega dos cartões no prazo de 7 (sete) dias úteis, 
contados a partir do primeiro dia útil imediato ao da solicitação da secretaria demandante. 
 

11.13. Providenciar as emissões subsequentes de cartões, no prazo de 5(cinco) dias úteis, 
contados a partir do primeiro dia útil imediato da solicitação do cartão feito pela secretaria 
demandante. 
 

11.14. Providenciar a disponibilização dos créditos na data pré-estabelecida pela secretaria. 
 

11.15. Manter os créditos pelo período mínimo de 120 (cento e vinte) dias após o término do 
contrato ou da não renovação do mesmo. 
 

11.16. Comunicar oficialmente com no mínimo 90 (noventa) dias de antecedência, sua intenção 
em não renovar o Termo Contratual, para que à Administração possa ter tempo hábil em realizar 
novo processo licitatório. 
 

11.17. Emitir cartões que permitam senha individual para utilização em uma ou ambas as 
modalidades do benefício (alimentação e/ou refeição), mediante solicitação da secretaria. 
 

11.18. Enviar para secretaria, o cartão do beneficiário, sendo a respectiva senha enviada 
separadamente do cartão. 
 

11.19. Efetuar os créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico de sua 
responsabilidade. 
 

11.20. Garantir que a recarga dos cartões ocorra de forma automática, na data estipulada pela 
secretaria, sem a necessidade de intervenção do usuário para esse fim. 
 

11.21. Garantir o sigilo dos dados dos servidores da secretaria demandante, devendo os 
mesmos serem fornecidos exclusivamente à secretaria, sendo vedada sua utilização para outros 
fins. 

11.22. Utilizar elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão dos cartões, 
a fim de evitar a possibilidade de fraudes e falsificações. 
 

11.23. Organizar e manter relação atualizada de estabelecimentos conveniados, fornecendo 
essa listagem com nome, endereço e telefone dos estabelecimentos sempre que solicitado pela 
secretaria. 
 

11.24. Emitir segunda via do cartão em caso de perda, furto, roubo, extravio ou desgaste natural 
do mesmo e efetuar a transferência do saldo remanescente para o novo cartão, sem custos 
adicionais para a secretaria e/ou para seus servidores. 
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11.25. Cancelar o credenciamento de estabelecimentos conveniados que não cumprirem as 
exigências sanitárias e nutricionais e, ainda que por meio de ação ou omissão concorrerem para 
o desvirtuamento do PAT, mediante utilização indevida de documentos de legitimação ou 
qualquer outra prática irregular. 
 

11.26. Manter estabelecimentos credenciados, principalmente para aquisição de alimentos in 
natura, as grandes redes de hipermercados e supermercados de acordo com cada localidade, 
com a finalidade de permitir aos servidores da Prefeitura do Moreno o acesso a melhores preços 
e possibilidade de escolha de produtos. 

 

11.27. Manter preposto junto ao Fiscal do Contrato, para sanar todas as dúvidas ou 
irregularidades surgidas, durante a execução do contrato. 
 

11.28. A CONTRATADA deve observar, durante a execução de suas atribuições contratuais, o 
cumprimento das diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o previsto 
no Art. 225 da Carta Magna de 1988, em conformidade com o Art. 27 da Lei nº 13.303/2016, da 
definição contida no inciso LXXVIII do Art. 17 e do prelecionado no Art. 24 do Regulamento de 
Licitações. 
 

11.29. Demais obrigações constantes do TR. 
 

11.30. Cumprir as regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratos, sendo 
que o seu descumprimento pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
 

11.30.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da 
Lei, nos termos do Art. 71, Inciso IX da Constituição; ou 
 

11.30.2. condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 
dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 
 
12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
10.1 O CONTRATO firmado terá vigência a partir da data da Ordem de Serviço e o fornecimento 
terá vigência de 12 (doze) meses, na forma autorizada no art. 62,”caput” da lei n°8.666/93. 
 

 
13. DO PRAZO VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS não prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
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14. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. O objeto descrito no Termo de Referência será solicitado de acordo com as necessidades 
da Secretaria Municipap de Administração e Defesa Social , mediante emissão de Contratos, 
que terão validade do Exercício Financeiro, e respectivas Autorizações de Fornecimento durante 
a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços. 
 
14.2. A Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social do Município do Moreno será 
o Órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços. 
 
14.3. A convocação do fornecedor, pelo Município do Moreno, será formalizada e conterá o 
endereço e prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura dos respectivos 
Contratos e retirada das Autorizações de Fornecimento. 
 
14.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer para assinatura 
dos contratos e, retirada da Autorização de Fornecimento no prazo estipulado ou não cumprir as 
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas na 
lei. 
 
14.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município da Vitória de Santo Antão poderá 
indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades. 
 
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 
 
15.1. O fornecedor terá o seu registro de preços CANCELADO na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
 
a) Pela Secretaria de Administração, quando: 
I – Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
II – Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
III – Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
IV – Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Ordens de 
Fornecimentos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Pelo fornecedor, quando: 
I – Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito 
ou de força maior; 
II – O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais; 
 
15.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município do Moreno fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores a nova ordem 
de registro. 
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16. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES  
 
16.1. Não será concedida adesão a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, aos órgãos 
ou entidades da Administração Pública que não tenham participado do certame licitatório em 
observância ao entendimento do TCE/PE; 
 
17. DO PAGAMENTO 
 
17.1. Os pagamentos à CONTRATADA será mensal de acordo com os quantitativos constantes 
na Ordem de Fornecimento, e será realizado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
nota fiscal dos serviços prestados, devidamente atestada, bem como, a comprovação do 
fornecimento prestado e garantido pelo Gestor e Fiscal do Contrato (servidor designado) 
conforme cronograma de fornecimento. 
 
17.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a entrega definitiva do objeto do contrato. 
 
17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
17.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018. 
 
17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 
 
17.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
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realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
17.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.  
  
17.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  
 
17.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   
 

 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

 

 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

 
17.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
17.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX)         I =        = ( 6 / 100)  I = 0,00016438      TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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                                        365 
 
17.13. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive 
quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de 
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

18.1. Comete condutas reprováveis e passíveis de sancionamento, nos termos da Lei nº 
13.303/16 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações a CONTRATADA que: 
 

18.1.1. não atender, sem a devida e tempestiva justificativa, à convocação da secretaria 
para assinatura da ata de registro de preços; 
 

18.1.2. apresentar documento falso em qualquer em qualquer procedimento licitatório ou 
processo administrativo instaurado pela Prefeitura do Moreno; 
 

18.1.3. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o 
processo de contratação, caracterizando má-fé na relação contratual; 
 

18.1.4. incorrer em inexecução da ata de registro de preços; 
 

18.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 
 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Secretaria demandante pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

18.2.1. Advertência - quando do ato praticado não acarretar prejuízo à Secretaria, suas 
instalações, seus integrantes, imagem, meio ambiente ou a terceiros, devendo ocorrer o registro 
do ato no SICAF; 
 

18.2.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado na 
execução do serviço, incidente sobre o valor do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 

18.2.3. Multa de 10% (dez) sobre o valor total da contratação, no caso de recusa de 
assinatura do contrato. 
 

18.2.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso da situação 
regular de habilitação, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 

18.2.5. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura do 
Moreno, por até 2 (dois) anos, registro no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF e no 
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de acordo com o preconizado no artigo 
23 da Lei nº 12.846/13, em virtude do cometimento de fraude fiscal; pela prática de atos ilícitos 
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no intento de prejudicar os objetivos almejados pela Secretaria, pela manifesta demonstração 
de inidoneidade para contratar com a seretaria em virtude do cometimento de atos ilícitos; bem 
como por falhar ou fraudar na execução do objeto; 
 

18.2.6. As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si e poderão ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com as sanções 
previstas nos subitens 13.2.2 e 13.2.3, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 

18.3. A aplicação de qualquer alguma das penalidades acima elencadas realizar-se-á por 
intermédio de procedimento administrativo que garantirá à CONTRATADA o pleno direito ao 
exercício pleno da ampla defesa e do contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
data em que for notificada pela Secretaria. 
 

18.4. Após o processo administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas 
aplicadas e não recolhidas nos prazos estipulados nas notificações correspondentes, devem ser 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria, ou ainda, conforme cada 
caso, judicialmente cobradas. 
 

18.5. A autoridade competente, quando da aplicação das sanções, deve considerar a natureza 
e a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano gerado à 
Secretaria, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
 

18.6. As penalidades devem, obrigatoriamente, ser registradas no SICAF, nas situações e 
momentos para as quais foram estabelecidas, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente 
a critério da Secretaria após a análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação. 
 

18.7. Aplicam-se à CONTRATADA as normas de direito penal preconizadas entre os artigos 89 
e 99 da Lei nº 8.666/93, conforme o disposto no Art. 41 da Lei nº 13.303/16 e no Art. 2º do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Secretaria. 

18.8. Concluída a instrução processual, a CONTRATADA será intimada para, se assim desejar, 
apresentar, apresentar razões finais num prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
 

19. DO DESCONTO OFERTADO 
 

19.1. O desconto ofertado em percentual (%) pelo licitante vencedor será aquele praticado 
durante toda a vigência do contrato, que será caracterizado como taxa negativa. 
 

20. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, bem como quanto à 
qualidade do produto resultante dos serviços relacionados no objeto, fica a cargo do Fiscal do 
Contrato a ser designado para essa finalidade e, na falta deste, por seu substituto, a quem 
caberá, também, dirimir as dúvidas que surgirem durante a execução dos serviços. 
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20.2. O Fiscal do Contrato deve ter a experiência necessária para acompanhamento e controle 
durante a execução dos serviços provenientes do CONTRATO. 
 

20.3. A verificação da adequada prestação do serviço deve ser realizada conforme critérios 
preestabelecidos no Termo de Referência. 
 

20.4. Não se admite que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e 
qualidade dos serviços por ela prestados. 
 

20.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela CONTRATADA ensejará na aplicação das sanções administrativas previstas no 
CONTRATO, na legislação vigente de Licitações e Contratos da secretaria, em consonância 
com disposto entre os artigos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

 
 

Moreno, 1 8  de Maio de 2021. 
 
 

 

Jerônimo Pereira Coutinho 
(Responsável Pelo Termo de Referência) 

 
 

Secretaria Municipal de Administação 
e Defesa Social 

 
 
 
 
  


