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1JULGAMENTO DE RECURSO  

 

Referência:  Pregão Eletrônico nº 006/2020 
 

Objeto: Prestação de serviços de emissão de cartões com chip para o 
benefício de auxílio refeição e/ou alimentação instituído no âmbito 
do programa de alimentação do trabalhador – PAT, seguido de 
recargas mensais, em quantidade e frequência variáveis, para os 
empregados, estagiários e diretores da PBGÁS, localizada no 
estado da Paraíba, conforme condições e exigências contidas no 
Anexo 02 - TERMO DE REFERÊNCIA”. 
 

Recorrente: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A 
 

Recorrida:  TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA  

 

1. DOS FATOS  

Trata-se de análise de Recurso Administrat ivo interposto 

tempestivamente pela empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS 

E COMÉRCIO S/A, empresa com sede na Cidade de Baruer i,  Estado de 

São Paulo, na Alameda Araguaia 1.142, bloco 3, Alphavil le,  inscr ita no 

CNPJ/MF sob n.º 69.034.668/0001-56.  

Prel iminarmente, nas alegações dos registros das intenções de 

recurso consta: “Manifestamos nossa intenção em recorrer, haja vista que a 

empresa não cumpriu com as exigências de habilitação previstas no edital, em 

especial o item 11.3.3.1.   

Nas suas razões de recurso, a empresa SODEXO PASS DO 

BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A. alega que a empresa vencedora 

deve ser inabil i tada por não ter  apresentado atestados que 

comprovassem a sua qualif icação técnica. Sobre a alegada 

desconformidade das especif icações técnicas,  discorre a recorrente na 

sua peça recursal:  

“A empresa TRIVALE na tentativa de alcançar os quantitativos, prazos 
e valores, objetivando a comprovação da exigência quanto a qualificação 
técnica, embora tenha apresentado, para este certame 04 (quatro) atestados, é 
perfeitamente visível que nenhum deles é capaz de cumprir a determinação 
Editalícia e da Lei, por ignorar as premissas e o zelo empregado pelo PB GÁS 
para garantir uma boa prestação de serviços a seus colaboradores.” 
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Em relação às razões da sua apelação sobre a habi l i tação da 

recorrida, discorre:  

 
“O atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de 

Americana, embora faça referência a cartões com CHIP de segurança (o qual 
solicitamos diligência para que seja realmente confirmada tal informação, 
conforme dispõe o item 11.3.3.2do Edital e artigo 33, parágrafo 3º, inciso VIII 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Paraibana de 
Gás), o atestado em questão refere-se APENAS ao fornecimento do benefício 
alimentação, não sendo, portanto, apto a comprovar a execução satisfatória 
dos dois objetos licitados (alimentação e refeição), ou seja, os objetos são 
distintos e por isso a rede credenciada possui aspectos comerciais e gerenciais 
diferentes.” 

 
“O atestado de Capacidade Técnica emitido pela COMPESA, NÃO traz 

a informação de que o fornecimento se deu por meio de cartões 
eletrônicos/magnéticos COM CHIP de Segurança. Desta forma, tal atestado 
também é incapaz de comprovar a capacidade técnica da licitante, pois não 
atende ao objeto licitado, o qual a exigência de CHIP é imprescindível.” 

 
“Do mesmo modo temos o atestado emitido pela empresa EMAE, o 

qual também NÃO traz a informação de que o fornecimento se deu por meio de 
cartões eletrônicos/magnéticos COM CHIP de Segurança. Desta forma, 
também é incapaz de comprovar a capacidade técnica da licitante, pois não 
atende ao objeto licitado, o qual a exigência de CHIP é imprescindível.” 

 
“Já o atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura 

Municipal de Congonhas, refere-se a objeto que não é pertinente ao objeto que 
está sendo licitado, pois nitidamente trata-se de cartão convênio, aceito 
inclusive em farmácias, como atestado o próprio documento, além de possuir 
brasão do Município e bloqueio de uso fora da cidade de Congonhas. Não 
sendo, portanto, apto a comprovar a execução satisfatória NENHUM dos 
objetos licitados (alimentação e refeição), exatamente por serem objetos 
totalmente distintos do licitado, com sua própria rede credenciada, aspectos 
comerciais e gerenciais diferentes.” 

 
“O Edital e a Lei são claros ao exigir que os serviços sejam de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao licitado, 
sendo claro que todos os atestados apresentados são inferiores as exigências 
Editalícias, uma vez que, não comprovam o uso da tecnologia mais eficaz do 
mercado (CHIP de segurança), assim como o próprio objeto licitado 
(alimentação E refeição), desta forma, serem desconsiderados, vez que há 
veemente afronta ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
regente de todas as fases do processo licitatório.” 

 
 
 

Na sua fundamentação de direito, a recorrente discorre sobre o  

art .  31 da Lei 13.303/2016, que trata dos pr incípios norteados das 

l icitações. Alega ainda que a Administração deve respeitar o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, apresentando do utr inas e 

jurisprudências que tratam do assunto.  

Ao f inal,  a recorrente requer:  
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a) reforma da decisão que declarou habi l i tada e 

vencedora a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, sendo a 

segunda colocada, qual seja, a empresa SODEXO, convocada 

para apresentar seus documentos de habi l i tação, conforme prevê 

a legislação apl icável ao caso;  

b) caso não haja a reforma do status do certame, requer a remessa 

do recurso à autor idade superior competente, com as devidas 

informações, para sua análise e julgamento.  

 

A empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA apresentou suas 

contrarrazões no dia 06/11 do ano em curso, cumprindo igualmente 

todos os pressupostos legais para o acatamento de seu agravo, motivo 

pelo qual foi recebido e analisado . Para contrapor a peça apelatór ia, a 

recorrida apresentou o mesmo documento, cujas contrarrazões estão 

resumidamente subscritas.  

Em defesa contra a acusação da SODEXO contra seus atestados 

para comprovação da qualif icação técnica, apresentou o que segue:  

“No processo administrativo existem alguns princípios que norteiam o 
bom funcionamento dos processos licitatórios. Tais princípios estão previstos 
no ordenamento jurídico brasileiro, tanto na Lei de Licitações quanto na 
Constituição Federal.” 

 
“Os princípios ora mencionados, são o da LEGALIDADE e da 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. No caso em tela houve 
alegação por parte da recorrente ao dizer que os atestados apresentados pela 
recorrida seriam insuficientes para comprovar a capacidade técnica desta em 
executar os serviços ora contratados.” 

 
  

Segue ainda afirmando, em sua defesa, que: 
 

“O Órgão licitante, deixa claro no instrumento convocatório, que os 
atestados apresentados devem ser de objetos contratuais compatíveis, ou seja, 
semelhantes, que consigam garantir a capacidade técnica da empresa 
vencedora em executar os serviços com qualidade e pelo preço mais 
vantajoso.” 

 
“Os atestados de AMERICANA E CONGONHAS referem-se ao produto 

alimentação e mencionam expressamente que o cartão é CHIP, já os atestados 
de COMPESA E EMAE contemplam tanto o produto alimentação como o 
produto refeição, e mencionam que o cartão é MAGNÉTICO.” 

 
“Ora, tais atestados, são mais do que suficientes para garantir à 

Administração que a contratada tem total capacidade de executar fiel e 
integralmente o objeto a ser contratado nesta licitação. Se os atestados estão 
de acordo com o que fora determinado em edital, não há motivo para promover 
a inabilitação da recorrida.” 
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Segundo a contrarrazoada, “o objet ivo maior da l ic itação é a 

contratação de proposta mais vantajosa à Administração. No presente 

caso, a recorrida apresentou proposta de menor valor, e comprovou que 

tem capacidade técnica de executar o objeto contratado, sendo então 

obrigatór ia a manutenção da sua habil i tação. ”  

Por f im, requer o indefer imento do recurso administrat ivo e a 

manutenção da decisão que a declarou vencedora do certame.  

 

2. DO MÉRITO  

A intenção de recurso da recorrente foi apreciada sob a égide do 

entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União, in verbis :   

“Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de 
admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença 
dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação), constituindo afronta à jurisprudência do TCU a 
denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao mérito do 
recurso” (Ac. 694/2014-Plenário, rel. Min. Valmir Campelo). 

 

Os pressupostos legais foram anal isados e considerados 

presentes para o acatamento da intenção de recurso.  

Sobre a tempestiv idade da peça apelatória e das contrarrazões, 

conclui-se que, conforme consignado no Compras Governamentais - 

Site de Compras do Governo, os documentos foram protocolados dentro 

do prazo legal.  Assim, passa-se à anál ise do mérito dos argumentos dos 

l icitantes.  

Inic ialmente, esta Pregoeira esclarece que todos os atos 

prat icados nesse certame foram pautados pelos pr incípios da 

legal idade, impessoal idade, moralidade, publ ic idade e ef ic iência.  

As decisões sobre a aceitação das propostas foram tomadas a f im  

de garantir a escolha da proposta mais vantajosa, pautada pela garan t ia 

do pleno atendimento às exigências editalíc ias.  

Em relação à discussão sobre o atendimento às exigência de 

qualif icação técncia,  é fundamental observar o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório. Assim, é possível afer ir  o atendimento aos 

requisitos estabelecidos com transparência, l isura e ison omia.  
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Sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

Lucas Rocha Furtado, Procurador -Geral do Ministério Públ ico junto ao 

Tribunal de Contas da União, descreveu:  

"[...] é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no 
art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe 
que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.416)” 

 

 

O Princípio da vinculação ao instrumento convocatório trata -se, 

na verdade, de princípio inerente a toda l icitação e que evita não só 

futuros descumprimentos das normas do edital,  mas também o 

descumprimento de diversos outros princípios at inentes aos certames, 

t ias como transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, 

moral idade, probidade administrat iva e do julgamento objetivo .   

Nesse sent ido, vale citar a l ição de Maria Sylvia Zanel la Di Pietro:  

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu 
sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o 
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das 
propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do 
edital.” (grifo nosso) 

 

Cumpre destacar que as exigências de habil i tação  foram bem 

definidas, todas amplamente publicizadas, dando conhecimento aos 

l icitantes dos requisi tos para part ic ipação no certame.  

Ainda com relação à exigência dos atestados para comprovação 

da qual if icação técnica, o item 11.3.3.1 do instrumento convocatório 

traz o seguinte texto:  

“11.3.3.1 – Comprovação de prestação de serviços compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, em nome da empresa licitante.” 

 

Saliente-se que a comprovação de “apt idão para desempenho de 

ativ idade pert inente e compatível em característ icas, quantidades e 

prazos com o objeto da l ic itação”, se faz por meio de atestado que 
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demonstre já ter o proponente executado objeto similar ao licitado. 

Lembramos que “pert inente e compatível” não é igual.  

Assim sendo, quando tratamos da capacidade técnica, devemos 

considerar que os requisitos devem ser especif icamente atrelados ao 

objeto da contratação, de maneira a atender plenamente a necessidade 

da Administração. Isto porque, sempre que possível,  a contratação 

deverá assegurar o maior número de part icipantes, em atendimento ao 

preceito constitucional da isonomia, a f im de garantir a obt enção da 

proposta mais vantajosa.  

Restr ingir o universo de part ic ipantes, através de exigência de 

comprovação de experiência anter ior em condições idênticas ao objeto 

ou serviço que será contratado, ser ia excluir àqueles que poderiam 

atender à necessidade da Administração, prejudicando assim a 

economicidade da contratação e desatendendo também ao previsto no 

art.  37, XXI da CF: “ressalvados os casos especif icados na legislação, 

as obras, serviços, compras e al ienações serão contratados mediante 

processo de l icitação públ ica que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obr igações de 

pagamento, mantidas as condições efet ivas da proposta, nos termos da 

lei,  o qual somente permitirá as exigências de qualificação técn ica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”.  (gr ifou -se) 

Diante destas constatações, podemos af irmar que se torna 

inviável exigir do l ic itante, no tocante à qualif icação técnica,  atestados 

de experiência anterior na realização de serviço ou referente a objeto 

idêntico  ao que será contratado.  

Neste sentido, se pronunciou o TCU, como podemos como 

podemos extrair do  Acórdão 2382/2008 Plenár io (Voto do Ministro 

Relator)  

 

O art. 30, inciso II, da Lei no 8.666/1993, estabelece que comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade deve ser pertinente e compatível, em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

A melhor exegese da norma e a de que a referida comprovação de 
aptidão deva ser demonstrada exclusivamente mediante a comprovação 
de serviços similares.(grifo nosso) 
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Além jurisprudência,  é importante destacar o posicionamento de 

alguns doutr inadores sobre esse assunto:  

Mestre Marçal Justen Filho em “Comentários a Lei de Licitações e 

Contratos Administrat ivos” –  1ª Edição AIDE Editora –  Rio de Janeiro, 

1993. 

“É proibido rejeitar atestados, ainda que não se refiram exatamente ao 
mesmo objeto licitado, quando versarem sobre obras ou serviços similares e de 
complexidade equivalente ou superior. A Similitude será avaliada segundo 
critérios técnicos, sem margem de liberdade para a administração.” 

 

Para sanar as dúvidas suscitadas pela recorrente em relação aos 

atestados apresentados pela TRIVALE, esta Pregoeira real izou 

di l igência em 10/11/2020, junto a recorrida , cujos documentos 

encontram-se em anexo. A realização de di l igência representa 

importante instrumento concedido para o esclarecimento de dúvidas 

relacionadas à documentação apresentada.  

Por trás dessa prerrogativa encontram-se a f inal idade da busca 

da proposta mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação 

do formalismo moderado nos certames l ic itatór ios ponderado com o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatór io.  

A promoção de di l igência é incent ivada pela jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do 

Plenár io que indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de 

“di l igência às l icitantes a f im de suprir lacuna quanto às informações 

constantes das propostas, medida simples que priv i legia a obtenção da 

proposta mais vantajosa e evita a desclassif icação indevida de 

propostas”.  

Com bri lhantismo e clareza Marçal Justen Fi lho leciona:  

“A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da 
Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e oportunidade. 
A relevância dos interesses envolvidos conduz à configuração da diligência 
como um poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou 
controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a 
documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as 
providências apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por 
meio de diligência será obrigatória a sua realização.”(Marçal Justen Filho, 
Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.) 
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Mister evidenciar que a real ização de di l igência não visa 

benef ic iar l ic itante admit ido em l ic itação após superada as dúvidas 

inic ialmente existentes em seus requisitos de classif icação ou 

habil i tação, ou prejudicar aqueles em que a di l igência conduziu a sua 

exclusão. O objet ivo nuclear é ampliar o universo de competição 

daqueles que efet ivamente preencham os requisitos exigidos ou excluir 

do certame os competidores dest ituídos dos requisitos necessários.  

 

3. DA DECISÃO 

Diante da presença dos pressupostos recursais, esta Pregoeira 

reconhece o recurso interposto pela empresa SODEXO PASS DO 

BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.  

Com base no exposto acima, confrontando as exigências 

editalíc ias, a documentação de habil i tação encam inhada e a di l igência 

real izada para sanear dúvidas em relação às informações dos atestados 

de capacidade técnica apresentados pela recorrida, sugere-se o NÃO 

PROVIMENTO  do Recurso, pelo atendimento do princípio da vinculação 

ao instrumento convocatór io, conforme legislação e jurisprudência 

pert inentes.  

Assim, mantem-se a decisão inicial,  permanecendo HABILITADO  

e DECLARADO VENCEDOR  o l icitante TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA ,  pelo atendimento às exigências editalíc ias.  

Em atendimento ao §5° do Art.  74 do Regulamento Interno de 

Lic itações e Contratos da PBGÁS, procede-se o encaminhamento desse 

julgamento à Autoridade Super ior, para decisão f inal.  

 Esse é o entendimento, salvo melhor juízo.  

 João Pessoa, 11 de novembro de 2020.  

 

  
Isabela Assis Guedes 

Pregoeira 
 



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTM1MjIyMTE=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00488230

Data e Hora de Emissão
17/09/2015 10:41:20

Código de Verificação
85534bcb

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereço: AV CRUZ CABUGA, NºSN - - - BAIRRO SANTO AMARO - CEP:50040-000
Município: RECIFE UF: PE E-mail: danielguimaraes@compesa.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 500-564 DATA DE FECHAMENTO: 16/09/2015 - ESPECIFICAR NA NF O N DO CONTRATO N CT.PS.13.5.123 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO E REFEICAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA COMPESA - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 174.070,00 - DESCONTO: R$ 6.301,33

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 167768,6700 167.768,67

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 167.768,67
Nota Fiscal Paga em 15/10/2015 com a Guia 323568

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 488225/99 (17/09/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/10/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MjUxMzEyMDQ=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancel… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00192061

Data e Hora de Emissão
31/05/2013 12:53:16

Código de Verificação
d95f76de

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereço: AV CRUZ CABUGA, NºSN - - - BAIRRO SANTO AMARO - CEP:50040-000
Município: RECIFE UF: PE E-mail: paulofilho@compesa.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 500-564 DATA DE FECHAMENTO: 30/05/2013 - VALOR TAXA DE ADMINISTRACAO: ZERO - NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTOS CONFORME IN -RFB NUM.: 1.234 DE 11/01/2012 - ART.18 PARAG.: 1 E 2 - ESPECIFICAR NA
NF O N. DO CONTRATO N. CT.PS.13.5.123 .CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA
OS SERVIDORES DA COMPESA. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 78.740,00 - DESCONTO: R$ 2.850,39

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 75889,61 75.889,61

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.889,61
Nota Fiscal Paga em 14/06/2013 com a Guia 181004

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 192056/99 (31/05/2013)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930500 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MzMxNzc0MTU=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancel… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00254601

Data e Hora de Emissão
26/12/2013 17:51:09

Código de Verificação
4fc2c1b8

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereço: AV CRUZ CABUGA, NºSN - - - BAIRRO SANTO AMARO - CEP:50040-000
Município: RECIFE UF: PE E-mail: paulofilho@compesa.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 500-564 DATA DE FECHAMENTO: 24/12/2013 - ESPECIFICAR NA NF O N. DO CONTRATO N. CT.PS.13.5.123 .CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO E REFEICAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA COMPESA. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 18.238,00 - DESCONTO: R$ 660,22

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 17577,78 17.577,78

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.577,78
Nota Fiscal Paga em 15/01/2014 com a Guia 218496

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 254596/99 (26/12/2013)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/01/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930500 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDQzMDA4OTE=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cance… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00370408

Data e Hora de Emissão
30/11/2014 11:07:52

Código de Verificação
1738f6b4

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereço: AV CRUZ CABUGA, NºSN - - - BAIRRO SANTO AMARO - CEP:50040-000
Município: RECIFE UF: PE E-mail: paulofilho@compesa.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 506-073 DATA DE FECHAMENTO: 28/11/2014 - OBS.: ESPECIFICAR NA NF O N DO CONTRATO N CT.PS.13.5.123 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO E REFEICAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO PARA OS SERVIDORES DA COMPESA - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 11.448,00 - DESCONTO: R$ 414,42

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO 1 11033,58 11.033,58

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.033,58
Nota Fiscal Paga em 15/12/2014 com a Guia 274724

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 370403/99 (30/11/2014)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MjI3MDI5OTY=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00175620

Data e Hora de Emissão
28/03/2013 18:04:57

Código de Verificação
3b4e0137

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
CPF/CNPJ: 02.302.101/0001-42
Endereço: AV NS DO SABARA, Nº5312 - - - BAIRRO VILA EMIR - CEP:04447-902
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: sergio.sassaki@emae.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 500-302 DATA DE FECHAMENTO: 27/03/2013 - VALOR TAXA DE ADMINISTRACAO: ZERO - NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTOS CONFORME IN -RFB NUM.: 1.234 DE 11/01/2012 - ART.18 PARAG.: 1 E 2 - CONTRATO
AIS/AH/5045/01/2012 E PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA
ALIMENTACAO: R$ 193.725,21 - DESCONTO: R$ 6.799,75

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 186925,46 186.925,46

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 186.925,46
Nota Fiscal Paga em 15/04/2013 com a Guia 171377

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 175615/99 (28/03/2013)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930500 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTQ4MDYxMzA=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancel… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00503388

Data e Hora de Emissão
30/10/2015 14:51:29

Código de Verificação
ed1d2480

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
CPF/CNPJ: 02.302.101/0001-42
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, NºSN - - - BAIRRO PEDREIRA - CEP:04447-011
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: sergio.sassaki@emae.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 500-302 DATA DE FECHAMENTO: 29/10/2015 - REFERENCIA: EMP_MIG- 11 2015 - N CONTRATO: 5045/01/2012 E PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO E
AUXILIO ALIMENTACAO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 231.616,00 - DESCONTO: R$ 8.152,88

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 223463,1200 223.463,12

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 223.463,12
Nota Fiscal Paga em 13/11/2015 com a Guia 328667

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 503383/99 (30/10/2015) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=Mjc3MDU5Mjc=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00208717

Data e Hora de Emissão
31/07/2013 14:50:41

Código de Verificação
b95fada3

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
CPF/CNPJ: 02.302.101/0001-42
Endereço: AV NS DO SABARA, Nº5312 - - - BAIRRO VILA EMIR - CEP:04447-902
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: sergio.sassaki@emae.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 506-036 DATA DE FECHAMENTO: 30/07/2013 - VALOR TAXA DE ADMINISTRACAO: ZERO - NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTOS CONFORME IN -RFB NUM.: 1.234 DE 11/01/2012 - ART.18 PARAG.: 1 E 2 - CONTRATO
AIS/AH/5045/01/2012 E PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA
REFEICAO: R$ 127.210,50 - DESCONTO: R$ 4.465,09

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO 1 122745,41 122.745,41

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.745,41
Nota Fiscal Paga em 14/08/2013 com a Guia 191519

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 208712/99 (31/07/2013)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930500 - OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDgyMjA1ODA=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00417359

Data e Hora de Emissão
31/03/2015 18:34:08

Código de Verificação
205a7835

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E
CPF/CNPJ: 02.302.101/0001-42
Endereço: R CAMPOS SALLES, NºSN - - - BAIRRO VILA EMIR - CEP:04447-902
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: sergio.sassaki@emae.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 506-036 DATA DE FECHAMENTO: 30/03/2015 - REFERENCIA: EMP_REF - 04 2015 - CONTRATO AIS/AH/5045/01/2012 E PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DO AUXILIO
REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO EM FORMA DE CARTAO MAGNETICO.- VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 126.270,00 - DESCONTO: R$ 4.444,70

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO 1 121825,3 121.825,30

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.825,30
Nota Fiscal Paga em 15/04/2015 com a Guia 293869

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 417354/99 (31/03/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/04/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTQ4ODQwODM=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&canc… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00504920

Data e Hora de Emissão
03/11/2015 15:31:02

Código de Verificação
433983b6

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 45.781.176/0001-66
Endereço: AV BRASIL, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:13473-291
Município: AMERICANA UF: SP E-mail: dulci.dp@americana.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 537-702 DATA DE FECHAMENTO: 01/11/2015 - CONTRATO EMERGENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONTRATADA A CONTRATANTE DE ADMINISTRACAO E EMISSAO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO ATRAVES DE
CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS QUE PERMITAM A AQUISICAO DEREFEICOES PREPARADAS EM ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS A CONTRATADA - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 63.600,00

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 63600,00 63.600,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 63.600,00
Nota Fiscal Paga em 15/12/2015 com a Guia 334475

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 504915/99 (03/11/2015) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/12/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTQzNTUyODU=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00499109

Data e Hora de Emissão
15/10/2015 10:40:24

Código de Verificação
40a6463e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 45.781.176/0001-66
Endereço: AV BRASIL, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:13473-291
Município: AMERICANA UF: SP E-mail: dulci.dp@americana.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 522-653 DATA DE FECHAMENTO: 14/10/2015 - REFERENCIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - CONTRATO EMERGENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONTRATADA A CONTRATANTE DE ADMINISTRACAO E
EMISSAO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO ATRAVES DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS QUE PERMITAM A AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADOS A CONTRATADA -
VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 800,00

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 800,00 800,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00
Nota Fiscal Paga em 13/11/2015 com a Guia 328667

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 499104/99 (15/10/2015) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTQzNTUyODc=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00499110

Data e Hora de Emissão
15/10/2015 10:40:24

Código de Verificação
b1e3654c

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 45.781.176/0001-66
Endereço: AV BRASIL, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:13473-291
Município: AMERICANA UF: SP E-mail: dulci.dp@americana.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 522-653 DATA DE FECHAMENTO: 14/10/2015 - REFERENCIA: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATO EMERGENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONTRATADA A CONTRATANTE DE ADMINISTRACAO E EMISSAO DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO ATRAVES DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS QUE PERMITAM A AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADOS A CONTRATADA - VLR. A SER
REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 400,00

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 400,00 400,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00
Nota Fiscal Paga em 13/11/2015 com a Guia 328667

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 499105/99 (15/10/2015) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDE1NzI0MDY=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00341736

Data e Hora de Emissão
02/09/2014 15:43:19

Código de Verificação
58e32fd6

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 45.781.176/0001-66
Endereço: AV BRASIL, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:13473-291
Município: AMERICANA UF: SP E-mail: renata.dp@americana.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 522-653 DATA DE FECHAMENTO: 01/09/2014 - REFERENCIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - CONTRATO EMERGENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONTRATADA A CONTRATANTE DE ADMINISTRACAO E
EMISSAO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO ATRAVES DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS QUE PERMITAM A AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADOS A CONTRATADA -
VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 213.724,08

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 213724,08 213.724,08

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 213.724,08
Nota Fiscal Paga em 15/10/2014 com a Guia 264749

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 341731/99 (02/09/2014)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/10/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTEwNjkxMjg=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00458257

Data e Hora de Emissão
02/07/2015 17:56:05

Código de Verificação
133f9641

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AMERICANA
CPF/CNPJ: 45.781.176/0001-66
Endereço: AV BRASIL, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:13473-291
Município: AMERICANA UF: SP E-mail: renata.dp@americana.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 522-653 DATA DE FECHAMENTO: 01/07/2015 - REFERENCIA: SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATO EMERGENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONTRATADA A CONTRATANTE DE ADMINISTRACAO E EMISSAO DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO ATRAVES DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS QUE PERMITAM A AQUISICAO DE REFEICOES PREPARADAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADOS A CONTRATADA - VLR. A SER
REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 752.340,00

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 752340,00 752.340,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 752.340,00
Nota Fiscal Paga em 14/08/2015 com a Guia 314242

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 458252/99 (02/07/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTczNDY5NzE=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00537856

Data e Hora de Emissão
18/01/2016 09:40:11

Código de Verificação
f61b8090

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: GRACILENE.ALVES@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-035 DATA DE FECHAMENTO: 15/01/2016 - CONTRATO PMC 094/2014 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONGONHAS - VLR. A SER
REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 1.472.596,78 - DESCONTO: R$ 14.725,97

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 1457870,8100 1.457.870,81

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.457.870,81
Nota Fiscal Paga em 15/02/2016 com a Guia 343075

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2016 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 537851/99 (18/01/2016) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/02/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDI0OTg1NzE=&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela… 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00353835

Data e Hora de Emissão
06/10/2014 18:09:30

Código de Verificação
c428e1cc

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: GRACILENE.ALVES@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-035 - REF OUTUBRO/2014 REPASSE CARGA ALIMENTACAO: R$ 1.305.638,91 DESCONTO 1%: R$ 13.056,39

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 1292582,52 1.292.582,52

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.292.582,52
Nota Fiscal Paga em 14/11/2014 com a Guia 268997

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 353830/99 (06/10/2014)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.
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https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NjM1MTM1NjE=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00621590

Data e Hora de Emissão
28/07/2016 10:52:28

Código de Verificação
41a47fd8

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: GRACILENE.ALVES@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-035 DATA DE FECHAMENTO: 27/07/2016 - CONTRATO PMC 094/2014 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONGONHAS - VLR. A SER
REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 440,00 - DESCONTO: R$ 4,40

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 435,6000 435,60

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 435,60
Nota Fiscal Paga em 12/08/2016 com a Guia 372099

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 621585/99 (28/07/2016) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NjM0MjcxMTc=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00620736

Data e Hora de Emissão
25/07/2016 17:50:13

Código de Verificação
c699e30a

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: GRACILENE.ALVES@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-035 DATA DE FECHAMENTO: 22/07/2016 - CONTRATO PMC 094/2014 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONGONHAS - VLR. A SER
REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 9.240,00 - DESCONTO: R$ 92,40

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 9147,6000 9.147,60

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.147,60
Nota Fiscal Paga em 12/08/2016 com a Guia 372099

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG
RPS/SÉRIE: 620731/99 (25/07/2016) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDk1NjYxMDY=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00436307

Data e Hora de Emissão
12/05/2015 14:54:16

Código de Verificação
11dc2f1e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: gracilene.alves@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-643 REF MAIO/2015 REPASSE CARGA ALIMENTACAO

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 2000,00 2.000,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00
Nota Fiscal Paga em 15/06/2015 com a Guia 304286

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 436302/99 (12/05/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NTA4MDUyNzI=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00452285

Data e Hora de Emissão
26/06/2015 10:57:21

Código de Verificação
8dfb3231

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: gracilene.alves@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-643 DATA DE FECHAMENTO: 25/06/2015 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA UNICA NO PRODUTO ALIMENTACAO. - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 2.000,00

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 2000,00 2.000,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00
Nota Fiscal Paga em 15/07/2015 com a Guia 309793

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 452280/99 (26/06/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.



10/11/2020 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDk1NjYxMDY=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

 

 

 
 

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00436307

Data e Hora de Emissão
12/05/2015 14:54:16

Código de Verificação
11dc2f1e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Inscrição Municipal : 105.179-00
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS
CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02
Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:36415-000
Município: CONGONHAS UF: MG E-mail: gracilene.alves@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
CLIENTE: 523-643 REF MAIO/2015 REPASSE CARGA ALIMENTACAO

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$
NÃO VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO 1 2000,00 2.000,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00

COFINS (0,0000%): 
R$ 0,00

INSS (0,0000%): 
R$ 0,00

IR (0,0000%): 
R$ 0,00

CSLL (0,0000%): 
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00
Nota Fiscal Paga em 15/06/2015 com a Guia 304286

Valor Total das Deduções:
R$ 0,00

Base de Cálculo:
R$ 0,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG RPS/SÉRIE: 436302/99 (12/05/2015)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de
débito, cartão salário e congêneres.









































































COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

        SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 
www.licitacoes-e.com.br 

 

 

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 
FONE: (81)3412.9135/9189 
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 - INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 

www.compesa.com.br 

EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2012 - CSL/COMPESA 
 

DADOS GERAIS 
 
 
 

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E 
REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO E PAPEL QUE POSSIBILITEM A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “IN NATURA” OU REFEIÇÕES PRONTAS, PARA 
UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PELOS 
EMPREGADOS DA COMPESA.  
 

• INICIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 01/11/2012 
 

• DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/11/2012 às 10:00h  
 

• INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/11/2012 às 15:00h 
          

• SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Banco do Brasil 
 

• PREGOEIRA: Silvana Cabral da Silva 
 

• PREGOEIRO SUPLENTE: Carlos Francisco da Silva 
 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:  
 

• E-mail: csl@compesa.com.br 

• Fone: (81) 3412.9135/3412.9189  

• Comissão Setorial de Licitação, Av. Cruz Cabugá, 1387, Santo Amaro - Recife - PE - CEP 50040-905. 
 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-
DF.  

 
A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, torna público que de acordo com Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, o Decreto Federal nº 5.450, de 31.05.2005, a Lei Estadual 
nº 12.986, de 17.06.2006, o Decreto Estadual nº 25.662, de 18.07.2003, Instrução de Serviço SARE nº 001, 
de 26.07.2003, Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, Decreto 6.204 de 05/09/2007 e Lei 
Complementar nº 128/2008 de 19/12/2008, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma abaixo: 
 
 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança, criptografia e autenticação, em todas as etapas do certame, através do aplicativo 
LICITAÇÕES constante na página eletrônica do BANCO DO BRASIL. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) da Companhia Pernambucana de Saneamento – 

COMPESA, denominado(a) PREGOEIRO(A), habilitado(a) pela Secretaria de Administração – SAD 
e designado(a) conforme Comunicado n.º CM nº 177/2012 DPR-065/2012, de 14/05/2012, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para os sistemas de compras 
eletrônicas  no endereço www.licitacoes-e.com.br.   

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compesa.com.br/
mailto:csl@compesa.com.br


COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

        SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 
www.licitacoes-e.com.br 

 

 

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 
FONE: (81)3412.9135/9189 
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 - INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 
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1.3. A COMPESA através da parceria com o BANCO DO BRASIL S.A. utiliza o Sistema de Compras 
Eletrônicas dessa Instituição, para executar os processos licitatórios. 

 
2. OBJETO 
 
2.1 O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO 
ELETRÔNICO/MAGNÉTICO E PAPEL QUE POSSIBILITEM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS “IN NATURA” OU REFEIÇÕES PRONTAS, PARA UTILIZAÇÃO EM REDE 
CREDENCIADA NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PELOS EMPREGADOS DA COMPESA. 
 
3. PRAZO 
 
3.1 O prazo para a execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos contados a 
partir da data de expedição da Ordem de Serviço (OS), podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da 
COMPESA e de acordo com o Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
  
 
4. RECURSOS 
 
4.1 Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação, são da COMPESA. 
 
 
5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
5.1 Observando o prazo legal, os interessados poderão formular consultas por e-mail informando o número 
da licitação. 
 
5.2 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br . 
 
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
6.1 O proponente deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da proposta, 
atentando também para a data e horário de início da disputa. 
 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
7.1 Todos os horários estabelecidos no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, para todos 
os efeitos o horário de Brasília - Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
8.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
8.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 

 
8.2.1 estejam constituídos sob a forma de Consórcio; 
 
8.2.2 estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Governo do Estado de 
Pernambuco e pela COMPESA;  
  
8.2.3 empresas declaradas inidôneas em qualquer esfera do Governo; 
 
8.2.4 estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compesa.com.br/
http://www.redecompras.pe.gov.br/
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8.2.5 tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condução de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
8.2.6 tenham funcionário ou membro da COMPESA, mesmo subcontratados, como dirigentes.   

 
8.3 Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas. 
 
9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
9.1 O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), assessorado(a) pela Equipe de Apoio, e terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

 
I      - coordenar o processo licitatório; 
II     - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; 
III - conduzir a sessão pública na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condições de habilitação;  
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 
VIII - indicar o vencedor do certame;  
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e   
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 
10. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

 
10.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agencias do Banco do Brasil 
S.A., sediadas no País. O processo de credenciamento será iniciado pelo fornecedor, através do 
endereço www.licitacoes-e.com.br. Posteriormente, deverá comparecer pessoalmente, a uma das 
agências por ele indicada, do Banco do Brasil S.A., sediado no País, para comprovação das 
informações e recebimento da senha. 
 
10.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema deverá acontecer no prazo de até 03 (três) dias 
úteis antes do limite para apresentação das propostas iniciais. 
 
10.3 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de 
compras eletrônicas utilizadas pelo governo. 
 
10.4 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
10.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01(um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
COMPESA, devidamente justificada. 
 
10.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a COMPESA ou ao Banco do 
Brasil S.A., a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compesa.com.br/
http://www.redecompras.pe.gov.br/
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10.7 O credenciamento do Proponente e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
 

11. PARTICIPAÇÃO 
 
11.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha de acesso pessoal e 
intransferível do representante credenciado.  
 
11.2 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta de 
preço de acordo com o estabelecido no ANEXO I - DA PROPOSTA DE PREÇOS, deste Edital, até a 
data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
11.3 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
11.4 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimentos às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável formalmente por 
todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
11.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Decreto. 
 
11.6 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.   
 
11.7 O licitante poderá encaminhar no Sistema Eletrônico, caso julgue necessário, arquivo anexo 
através da opção DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (.zip), quando do envio da proposta 
de preços. O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo1.zip - e o tamanho do 
arquivo não poderá exceder a 2MB. O licitante poderá encontrar mais informações sobre este 
procedimento no Portal www.licitacoes-e.com.br , acesso Banco do Brasil, Link Regras do Jogo, 
realizando o download da Cartilha do Fornecedor. 
 
Obs.: É MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO LIMINAR QUANDO O LICITANTE COLOCAR 
QUALQUER TIPO DE DADO QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA, OU SEJA, QUANDO INFORMADO A 
PESSOA JURÍDICA, CPF, CNPJ ETC..., NO CAMPO “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” E/OU EM 
ARQUIVO ANEXADO A PROPOSTA, NO SISTEMA ELETRÔNICO.  

 
11.8 A validade de proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 
abertura das propostas. 
 

11.8.1 A COMPESA poderá solicitar prorrogação do prazo de validade das propostas. Tanto a 
solicitação quanto a respectiva resposta deverão ser feitas por escrito. Não será admitida, 
entretanto, nenhuma outra alteração na proposta por ocasião da concordância de prorrogação 
de prazo. 

 
11.9 Caberá 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 desconexão. 
 
11.10 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
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12. ABERTURA DO PROCESSO  
 

12.1 A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) 
pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha. 
 
12.2 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha.  
 
12.3 O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
12.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
12.5 As propostas contendo a descrição do objeto desta licitação, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
 
12.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) pregoeiro(a) e os 
licitantes. 
 
12.7 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
 
12.8 Classificadas as propostas, o(a) pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
12.9 No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 
12.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
12.11 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 
12.12 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
 
12.13 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
12.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) pregoeiro(a). 

 
12.15 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
12.16 No caso de desconexão do(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
12.17 Quando a desconexão do(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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12.18 O (a) pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
12.19 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
12.20 Encerrada a recepção de lances o sistema ordenará a classificação das propostas. 
 
12.21 O(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 
do preço em relação ao estimado para contratação, quanto aos critérios de desclassificação 
estabelecidos no subitem 17.4 e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 
 
12.22 A empresa vencedora da disputa encaminhará, no prazo de 03(três) dias úteis os 
documentos conforme modelo dos Anexos II (preenchido com o preço obtido após a etapa de 
lances), IV, V, VI, VII, VIII e IX em original ou cópia autenticada, sob pena de eliminação do 
certame.  Os novos preços unitários devem ser calculados considerando-se o mesmo percentual 
de redução do valor obtido após a fase de lances. 
 
12.23 O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já contém no CADFOR 
de Pernambuco, apresentando substitutivamente o Certificado de Registro de Fornecedores – CRF 
válido, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 
 
12.24 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12.25 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor do 
pregão eletrônico. 
 
12.26 No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o Edital exija apresentação 
de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 
 
12.27 Após o encerramento da etapa de lances de sessão pública, o(a) pregoeiro(a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.  

 
13. REGRAS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE, APLICÁVEIS ÀS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO, NO FORMATO ELETRÔNICO, 
SEGUINDO AS DIRETRIZES DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DO 
DECRETO FEDERAL N° 6.204, DE 05 DE SETEMBRO DE 2007 E DA LEI COMPLEMENTAR 128 DE 
19 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 
13.1 Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando: 
 
 I – a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional; 
 II – ampliação da eficiência das políticas publicas; e 
 III – o incentivo à inovação tecnológica. 
 
Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública 
federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.  
 
13.2 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 
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10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
 

a) No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, 
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); 

 
b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 
13.2.1 Considera-se receita bruta, para fins do disposto no Caput deste artigo, o produto da venda 
de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado 
nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos.  
 
13.2.2 No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput 
deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 
 
13.2.3 O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como 
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão 
alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 
 
13.2.4  Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para 
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 
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j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

13.2.5 O disposto nas alíneas d) e g) do subitem 13.2.4 deste artigo não se aplica à participação no 
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no 
consórcio previsto nesta Lei Complementar, e associações assemelhadas, sociedades de interesse 
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo 
social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
 
13.2.6 Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das 
situações previstas nas alíneas do subitem 13.2.4 deste artigo, será excluída do regime de que trata 
esta Lei Complementar, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 
 
13.2.7 Observado o disposto no subitem 13.2.2 deste artigo, no caso de início de atividades, a 
microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto na alínea a) 
do subitem 13.2 passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte. 
 
13.2.8 Observado o disposto no subitem 13.2.2, no caso de início de atividades, a empresa de 
pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto na 
alínea a) do subitem 13.2 passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa. 
 
13.2.9 A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual 
prevista na alínea b) do subitem 13.2 fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime 
diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais. 
 
13.2.10 A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início 
de atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número 
de meses de funcionamento nesse período estarão excluídas do regime desta Lei Complementar, 
com efeitos retroativos ao início de suas atividades. 
 
13.2.11 Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios adotarem o 
disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 da Lei Complementar N° 123/06, caso a 
receita bruta auferida durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limite de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, estará excluída do regime 
tributário previsto nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos tributos estaduais e 
municipais, com efeitos retroativos ao início de suas atividades. 
 
13.2.12 A exclusão do regime desta Lei Complementar de que tratam os subitens 13.2.10 e 13.2.1.1 
não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for 
superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naqueles parágrafos, hipóteses em 
que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subseqüente. 
 

13.3     Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação 
de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação do 
balanço patrimonial do último exercício social.   

 
13.4 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação da licitação.    

 
13.4.1 Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
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13.4.2 A declaração do vencedor de que trata o subitem 13.4.1 acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso do pregão, conforme estabelece o art. 4°, 
inciso XV, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e no caso das demais modalidades de licitação, 
no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal. 
 
13.4.3 A prorrogação do prazo previsto no subitem 13.4.1 deverá ser sempre concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
13.4.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 13.4.1 implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

13.5 Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
13.5.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao 
menor preço. 
 
13.5.2 O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

13.6 A preferência de contratação para as micro empresas e empresa de pequeno porte será concedida 
da seguinte forma: 

 
13.6.1 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
13.6.2 Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base 
no subitem 13.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 
de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.    

 
13.6.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
13.6.4 Não se aplica o sorteio disposto no subitem 13.6.3 quando, por sua natureza, o procedimento 
não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances 
equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação 
pelos licitantes.  

 
13.6.5 No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 
de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.   

  
13.6.6  Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
Complementar nº 128/2008 de 19/12/2008, em especial quanto ao seu art. 3°, devendo ser exigido 
dessas empresas a declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar.   
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Parágrafo único -  A identificação das microempresas ou empresas de pequeno porte na sessão 
pública do pregão eletrônico só deve ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a dificultar a 
possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.  

 
14 PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS PELO PREGOEIRO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES – e 

DO BANCO DO BRASIL, NO CASO DE ME - MICRO EMPRESA E EPP - EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
14.1 PARA CRIAR O PREGÃO ELETRÔNICO 

 
a) Opção “Criar Licitação”: a tela de criação de licitação será remodelada, visando a melhoria de seu 

visual. Havendo preenchimento insuficiente das informações, o Sistema apresentará mensagem 
automática que detalhará os campos que necessitam ser preenchidos; 

 
b) Opção oferecer propostas: o campo “informações adicionais” que existia para cada item passa a ser 

por lote.  Ou seja, o fornecedor, ao incluir sua proposta por lote, se necessário e solicitado, poderá 
incluir informações adicionais nesse campo texto, o qual representará todos os itens constantes 
para o lote (tamanho máximo 3,8 mil caracteres). 

 
c) Opção “Criação de Lote” - Adaptação à Lei Complementar 123 e Lei Complementar nº 128/2008 de 

19/12/2008 à Lei 11.488/2007: para a criação dos lotes do pregão eletrônico, o Sistema apresentará 
como padrão duas informações previamente selecionadas: tratamento diferenciado “SIM” e 
exclusividade “NÃO”. Sendo necessário, o representante do ente comprador com o perfil de apoio 
poder alterá-las. Exemplo: se a participação for exclusiva de micro empresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas, a seleção “NÃO” de exclusividade deverá ser desmarcada, clicando 
em “SIM”.  

 
14.2  PARA ATUAÇÃO NA SALA DE DISPUTA  

 
a) Para iniciar a disputa, o pregoeiro deverá seguir os seguintes passos: Clicar no botão “Abrir Sala” > 

clicar no botão “Gerenciar Disputa” > clicar no botão “Iniciar Lote” > selecionar o lote desejado > 
clicar no botão “Confirmar”. 

 
b) As abas “licitação”, “lotes” e “lances” são acionadas com a movimentação do cursor sobre elas. 

 
c) Tempo de disputa do lote: total (tempo total da disputa), parcial (tempo da fase de disputa) e sem 

lance (tempo sem envio de lances pelos participantes).  
 

d) Legenda: (ME), (EPP), (COOP) e (OE) - A informação do tipo de empresa será disponibilizada ao 
lado das propostas encerrado o tempo randômico.  

 
e) O pregoeiro poderá personalizar e gravar no sistema as mensagens que serão apresentadas na 

sala de disputa. Para tanto, basta digitar a mensagem (ex: Bom dia fornecedores, a disputa será 
iniciada), e clicar na tela Shift F1 (ao mesmo tempo) antes da confirmação do envio da mesma pelo 
botão ENVIAR. A mensagem será gravada na tecla F1 e sempre que o pregoeiro desejar é só 
acioná-la no campo mensagem que automaticamente será apresentada.  O mesmo procedimento 
poderá ser realizado, gravando outras mensagens nas teclas F2, F3, F4...F12. 

 
f) O procedimento de empate será detectado automaticamente na sala de disputa.  Encerrado o 

tempo randômico o sistema identificará a existência da situação de empate informando o nome da 
empresa. Em seguida, o sistema habilitará para o pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a 
convocação da empresa que se encontra em situação de empate.  Acionado o botão, o sistema 
emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que deverá, em 5 
minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote.  Durante o período, 
apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance. 

 
g) O prazo é decadência e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verifica se há outra em 

situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma 
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empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao pregoeiro dar 
encerramento à disputa do lote. 

 
h) Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações 

disponíveis para os demais participantes do pregão e também para toda a sociedade. 
 

14.3  PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DO LOG DE PROPOSTAS ENTREGUES PELOS 
FORNECEDORES E LOG DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

 
a) O pregoeiro poderá verificar o histórico de proposta registradas, alteradas e canceladas pelos 

fornecedores.  As informações estarão disponíveis após o término da disputa de cada lote. Para 
verificá-lo acessar: Acesso Identificado > Suas Licitações > Disputa Encerrada > clicar na licitação 
que deseja consultar o histórico de propostas > clicar no botão “consultar lotes” > clicar no botão 
“listar proposta” > clicar sobre o nome do fornecedor. 

 
b) Para a verificação do histórico de situação da licitação basta clicar sobre o texto da situação atual da 

licitação. 
 

14.4     PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO DOS LOTES PELO ENTE COMPRADOR:    
 

• Após a declaração do vencedor e até o momento em que o pregoeiro ou a autoridade competente 
(havendo recurso) for adjudicar o lote, o sistema exigirá que seja impostado o valor contratado por 
item. Essa informação é obrigatória e pode ser impostada também pelo fornecedor vencedor. 
Futuramente, a base de licitações e itens contratados servirão como subsídios para a montagem e 
disponibilizarão de um banco de preços das Licitações-e. Obs: a impostação do valor do item pode 
ser realizada entre os períodos em que o lote se encontrar em situação de declarado o vencedor até 
a sua adjudicação. 
 

• Para a impostação dos valores de cada item, os quais comporão o valor total do lote, o pregoeiro, 
antes de adjudicar o lote, deverá proceder da seguinte forma: Acesso Identificado > Suas Licitações 
> Disputa Encerrada > escolher a licitação que deseja detalhar o valor dos itens do lote > clicar no 
botão “consultar lotes” > clicar no botão “detalhar proposta” e incluir os respectivos valores. 

 
15   PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS PELOS FORNECEDORES NO SISTEMA LICITAÇÕES – E 

DO BANCO DO BRASIL, NO CASO DE ME – MICRO EMPRESA E EPP – EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

 
15.1  CONFIRMAÇÃO DE SER MICRO EMPRESA 

 

• O fornecedor arrematante também poderá realizar o detalhamento do valor de cada item conforme 
segue: Acesso Identificado > Suas Propostas > Disputa encerrada > selecionar a licitação > clicar no 
botão “consultar lotes” > informar o valor dos itens, por meio do botão “detalhar proposta”, existente 
em cada lote. 

 
15.2 ALTERAÇÕES NA SISTEMÁTICA DE ENTREGA DE PROPOSTAS PELOS FORNECEDORES: 

 

• Com a adaptação do Sistema Licitações-e à Lei Complementar 123 e à Lei 11.488, todos os 
representantes deverão identificar o tipo do segmento de empresa que representam.  Para tanto, ao 
acessar o site com sua chave e senha, será apresentada na tela local para identificação do tipo de 
empresa. 

 

• Para a apresentação da proposta, não será mais solicitada a impostação dos valores por item, mas 
sim por valor total do lote.  É possível consultar todos os itens do lote clicando no botão “detalhar”.  
Para cada lote existe a identificação da existência ou não de tratamento diferenciado. 

 

• Incluídos os valores dos lotes e já identificados o tipo de empresa, o representante da empresa 
deverá marcar a declaração de conhecimento, preencher os dados do contato e clicar no botão 
“confirmar”. 
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• Havendo mais de uma tela de lotes, a apresentação das propostas deve ser realizada e confirmada 
tela por tela.  ATENÇÃO se não ocorrer a confirmação, as propostas não serão registradas. Após 
cada confirmação o sistema apresenta tela de recebimento, informando a quantidade de lotes para 
os quais NÃO foram apresentadas propostas. 

 

• Para o registro de propostas, será apresentado para o representante da empresa no máximo 5 
(cinco) lotes por tela.  O campo informações adicionais passa a ser disponibilizado por lote e não 
mais por item. 

 

• Alteração de valores dos lotes: para alterar o valor de uma proposta, basta acessar a licitação e 
promover a alteração do valor registrado, incluindo novo valor e confirmar via botão “confirmar”. 

 

• Exclusão ou alteração de valores dos lotes: para excluir a proposta de um lote ou alterá-la proceda 
conforme segue: 

 
1° Opção: Acesso Identificado > informar o número de identificação da licitação > Clicar no botão 
“oferecer proposta” constante no final da tela > promover a alteração dos valores dos lotes > clicar 
em “confirmar” (tela por tela). 
 
2° Opção: Acesso Identificado > Suas Propostas > Acolhimento de Propostas > pesquisar a licitação 
desejada > Clicar no botão “oferecer propostas” > promover a alteração dos valores dos lotes > 
clicar em “confirmar” (tela por tela). 
 

• Histórico de entrega/alteração/exclusão de propostas: o representante da empresa fornecedora 
pode verificar o “log” de suas propostas da seguinte forma: Acesso Identificado > Suas Propostas > 
Propostas Fechadas > clicar no botão “ver proposta” > clicar no botão “histórico de proposta”. 
 

• Inclusão de documentos: A inclusão de documentos para a licitação é realizada na tela de inclusão 
de propostas, por meio do botão “documentos”. 

 
 
16.   PROCEDIMENTOS APÓS A CONCLUSÃO DA FASE DE LANCES 
 
 
16.1 Classificadas as propostas, 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 entre os valores da primeira colocada, caso 
esta não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, e das demais microempresas e empresas 
de pequeno porte; 

 
16.2 A proposta de microempresa ou empresas de pequeno porte que se encontrar na faixa de até 5% 

acima da proposta de menor preço resultará empatada com a primeira colocada e terá o direito, no 
prazo de cinco minutos, controlados pelo sistema, de encaminhar última oferta para fins de desempate; 

 
16.3 Para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará os itens com tais características, 

disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e do fornecedor, encaminhando mensagem 
também automática, por meio do chat, convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que 
se encontra em segundo lugar a fazer sua última oferta no prazo de cinco minutos, sob pena de decair 
do direito concedido; 

 
16.4 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de 
pequeno porte participantes, nas mesmas condições, na ordem de classificação; 

 
16.5 Havendo êxito nesse procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos fornecedores 

para fins de aceitação; 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compesa.com.br/


COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

        SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 
www.licitacoes-e.com.br 

 

 

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 
FONE: (81)3412.9135/9189 
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 - INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 

www.compesa.com.br 

16.6 Não havendo êxito ou não existindo microempresa ou empresa de pequeno porte participante, 
prevalecerá a classificação inicial, com análise de sua aceitação, segundo os critérios exigidos no 
instrumento convocatório; 

 
16.7 Caso sejam identificadas propostas de microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas em 

segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final para desempate; 

 
16.8 A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver, será sempre 

após o procedimento de desempate de propostas e classificação final dos fornecedores participantes; 
 
16.9 Não se admite negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A negociação será realizada 

por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 
 
16.10 Encerrada a fase, será declarada a licitante que ofertou a melhor proposta; 
 
16.11 Caso não haja redução a preço inferior à proposta original por nenhuma das microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo do § 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 
123/06 será efetivada a análise da documentação da licitante que originariamente ofereceu a proposta 
de menor preço; 

 
16.12 Se na análise do cumprimento dos requisitos de habilitação da empresa de pequeno porte ou 

microempresa for constatada que há restrições quanto à regularidade fiscal exigida no edital, tal fato 
não a impedirá de prosseguir no certame; ela será habilitada, segundo o art. 43, caput, da Lei 
Complementar n° 123/06; 

 
16.13 Ser-lhe-á concedido o prazo de dois dias úteis para regularização da situação, podendo ser 

prorrogado por igual período, sob pena de decadência do direito de contratar; 
 
16.14 Comprovada a regularidade fiscal, segue o procedimento licitatório na forma dos itens seguintes; se 

não comprovada, segue-se com a análise dos requisitos de habilitação das demais licitantes, na ordem 
de classificação. 

 
 
17.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. 
 
17.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE 
que será obtido através do MAIOR DESCONTO sobre o valor da Tabela constante no ANEXO III - Termo 
de Referência, observado o prazo para execução dos serviços, e condições definidas neste Edital. Os 
preços deverão ser expressos em Real, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 
17.2 Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre a 
prestação dos serviços. 
 
17.3 A Taxa de Administração apresentada na proposta de preços deverá ser inferior a 0% (zero por cento). 
 
17.4 Os LANCES serão ofertados em REAIS, e posteriormente serão convertidos em PERCENTUAL DE 
DESCONTO para efeito de comparação e julgamento dos preços, obedecendo à seguinte formula: 
 
P= VC – VL x 100 
          VC 
 
P= Percentual de desconto 
VC= Valor da COMPESA 
VL= Valor do Licitante 
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17.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a empresa desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nesta etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá 
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 
17.6 Encerrada a disputa o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de menor valor corrigindo os erros 

aritméticos da seguinte forma: 
  
1. existindo discrepância entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerão os primeiros; 

 
2. existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário 

pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, corrigindo-se o valor total; 
 
3. existindo discrepância entre o valor da soma das parcelas indicado na proposta e o valor somado das 

mesmas parcelas, prevalecerá o valor somado. 
 
17.7 Para efeito de julgamento, serão consideradas desclassificadas: 
 

17.7.1 As propostas que não atenderem ao estabelecido no ANEXO I – DA PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
17.7.2 As propostas que apresentarem Taxa de Administração superior a 0% (zero por cento); 
 
17.7.3 As propostas com preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim consideradas aquelas 
cujos valores demonstrem claramente não estarem incluídos todos os custos diretos e indiretos 
incidentes sobre a execução da prestação dos serviços.  
 

17.5 Declarada vencedora a melhor proposta, dentro das regras estabelecidas na legislação e neste edital, 
serão registrados na ata da sessão o novo valor global proposto pelo licitante vencedor. 

 
  

18. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 
 
18.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscrito 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
 
18.2 O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. No citado prazo, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma 
eletrônica. 
 
18.3 Caberá ao(a) pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
18.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 
do certame.    
 
 
19. RECURSOS 
 
19.1 Após   declarado  o  vencedor,  o  licitante  que  desejar  recorrer  contra decisões  do(a)  Pregoeiro(a)  
deverá manifestar motivadamente, através do Sistema Eletrônico, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) 
horas, sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no 
prazo de 03 (três) dias, contados a partir da Declaração pelo(a) Pregoeiro(a) do Licitante Vencedor.  Ficando 
os demais licitantes, para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses.  
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19.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
caput, importará na decadência desse direito, ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

 
19.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
19.4 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. 
 
19.5 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
19.6 Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 
 
19.7 Os recursos deverão ser endereçados ao(a) Pregoeiro(a). 

 
 

20. HOMOLOGAÇÃO 
 
20.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto desta Licitação e homologará o procedimento licitatório. 

 
20.2 Após a homologação referida no subitem 20.1, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato, 
visando a execução do objeto desta Licitação nos Termos da Minuta do Contrato que integra este Edital. 
 
21. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
21.1 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
21.2 O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no subitem 21.1 ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações ilegais. 

 
21.3 O prazo de validade das propostas será de 60(sessenta) dias, salvo disposição especifica do edital 
 
21.4 O(s) PROPONENTE(s) VENCEDOR(es) terá(ão) o prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados a 
partir da convocação, para assinar o Contrato. 
 
21.5 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo estabelecido 
pela administração pública; 
 
21.6 No ato da contratação, o(s) PROPONENTE(s) VENCEDOR(es) deverá(ão) apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em 
nome da empresa; 
 
21.7 Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 
verificada aceitabilidade da proposta e a habilitação de outro licitante, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor, a ele adjudicado o objeto do certame e convocado para celebrar o contrato, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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21.8 A contratação será precedida da inscrição do licitante no CADFOR, sendo convocado o adjudicatário 
para assinatura do Termo de Contrato, que poderá ser dispensado e substituído por instrumento similar. 
 
21.9 O licitante vencedor só poderá ser remunerado, na forma prevista no contrato ou termo similar, se 
estiver regularmente inscrito no CADFOR. 
 
21.10 O licitante vencedor providenciará sua inscrição no CADFOR, gratuitamente, na Secretaria de 
Administração – SAD, em outro qualquer órgão da administração pública ou ainda através do portal de 
compras governamentais no endereço www.redecompras.pe.gov.br, onde estarão disponibilizados todas as 
informações necessárias. 
 
21.11 Homologada a licitação pela autoridade competente a COMPESA convocará o licitante vencedor para 
assinatura do contrato especifico com o(s) PROPONENTE(S) VENCEDOR(ES) visando a execução do 
objeto desta licitação nos termos da Minuta do Contrato – Anexo X  que integra este Edital. 
 
21.12 Na hipótese da licitante vencedora não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, a 
COMPESA poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação. 
 
21.13 Ocorrendo o disposto no item anterior, será aplicada à licitante vencedora multa de 10% (dez por 
cento) do valor do contrato e demais sanções previstas em lei. 
 
21.14 Nos termos do Artigo 56, da Lei Nº. 8666/93, para a fiel execução do objeto deste Contrato, a 
CONTRATADA, após a convocação para o início da prestação dos serviços, prestará garantia de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total do Contrato, na tesouraria da COMPESA, e o seu recibo deverá ser 
apresentado no ato da assinatura da Ordem de Serviços – OS, ao Gestor do Contrato.   

 
22. REAJUSTE CONTRATUAL 
 
22.1 – Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTAVEIS. 
 
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no CADFOR, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
 
23.2  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 
 
23.3 Conforme o caso poderão ser aplicadas, as seguintes Sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados. 
 

a) advertência; 
b) multas previstas na Minuta do Contrato;  

c) a inexecução total ou parcial das obrigações contidas no instrumento contratual ensejará a sua 
rescisão e as conseqüências previstas em lei; 

d) a aplicação de multa não excluirá a aplicação de outras penalidades previstas em lei; 

e) as multas serão descontadas do pagamento, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o 
caso, judicialmente pelo rito e com os encargos da execução fiscal;  

f) a aplicação das penalidades acima descritas, far-se-á após a realização de regular processo 
administrativo; 

g) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não 
superior a 02(dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 
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05(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

h) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 
 
24.DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
24.1 Antes da elaboração das propostas, os interessados deverão analisar todos os elementos que 
compõem o presente Edital e, no caso de eventual dúvida poderão requerer, por e-mail 
(csl@compesa.com.br) à COMPESA, os esclarecimentos necessários. Os esclarecimentos referentes ao 
processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro(a), até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
edital. 
 
24.2  A COMPESA responderá as dúvidas suscitadas e as questões formuladas a todos que tenham 
recebido os documentos desta licitação, até o dia anterior ao da data fixada como limite de entrega das 
Propostas, através do site (www.licitacoes-e.com.br ).  
 
24.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a COMPESA revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A COMPESA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
24.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 
tiver apresentado, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 
 
24.5 É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele(a) superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
24.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
24.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 
24.8 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) 
Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
24.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 
 
24.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
24.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado de Pernambuco. 
 
24.11 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a). 
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24.12 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste edital. 
 
24.13 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico sem prejuízo das 
demais formas de publicidades. 
 
24.14 É obrigação da Contratada manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
24.15 A Contratada deverá manter preposto, aceito pela administração, no local dos serviços, para 
representá-lo na execução do contrato. 
 
24.16 A empresa vitoriosa se obriga a apresentar o seu Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo e 
alterações atualizadas, os quais deverão indicar os nomes e demais informações de seus titulares que irão 
assinar o respectivo contrato, ou, se for o caso, o instrumento de procuração que contenha as informações 
equivalentes, na Gerência de Contratos - GEC da COMPESA, no prazo máximo e improrrogável de 02(dois) 
dias contados a partir da convocação. 
 
24.18 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local 
da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o(a) Pregoeiro(a). 
 
24.19 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – DA PROPOSTA DE PREÇOS; 
 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DETALHADA; 
 
ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO; 
 
ANEXO V – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL; 
 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE; 
 
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO; 
 
ANEXO XI – ESTIMATIVA DE CUSTO. 

 
 

Recife, 31 de Outubro de 2012. 
 
 
 

Silvana Cabral da Silva 
Pregoeira 
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ANEXO I – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

1.   PROPOSTA DE PREÇOS 
 

1.1- No campo “Valor Unitário Proposto”, do Sistema Eletrônico, o licitante deverá informar 
obrigatoriamente, o valor do TOTAL GERAL (R$) correspondente a cada LOTE (ver ANEXO II – 
MODELO DE PROPOSTA DETALHADA), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
1.2- Ao oferecer a sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, que no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, NÃO PODERÁ CONTER 
NENHUM TIPO DE DADO QUE IDENTIFIQUE A EMPRESA, tendo em vista que estará quebrando o 
sigilo de sua identificação como participante do Processo.  
 
1.3-O proponente deve elaborar sua proposta considerando o Anexo II – MODELO DE PROPOSTA 
DETALHADA e o Anexo III – Termo de Referência. 
 
1.4- Não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas após a sua 
apresentação, exceto lances e negociação para redução do valor da taxa de administração dos serviços 
proposto. 
 
1.5- O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
1.6-Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. (Validade da Proposta). 
 
1.7- No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre a 
execução da prestação dos serviços, bem como todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas. 
 
1.8- O valor TOTAL GERAL, apresentado pela proponente, deverá ter obrigatoriamente, por suporte o 
MODELO DE PROPOSTA DETALHADA (ANEXO II).  
 
1.9-  Para o correto cálculo do valor TOTAL GERAL, o licitante poderá se orientar pela demonstração 
apresentada no ANEXO XI – ESTIMATIVA DE CUSTO. 

 
1.10 O valor total estimado em 24 meses para a prestação dos serviços, estimado pela COMPESA, é 
de R$ 47.759.040,00 (quarenta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil e quarenta 
reais), para o LOTE 1 e de R$  3.696.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais), 
para o LOTE 2, conforme apresentado no ANEXO XI – ESTIMATIVA DE CUSTO. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DETALHADA 

 
LOTE 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 

 
 
 
 
 
 
 
QUANT. 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO 

(CONFORME 
COMPOSIÇÃO DO 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO) 

TOTAL GERAL 
(R$) 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE VALE ALIMEN-
TAÇÃO E VALE REFEIÇÃO ELE-
TRÔNICO FORNECIDO ATRAVÉS DE 
CARTÃO MAGNÉTICO EM PVC, 
CONTENDO DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA, PERSONALIZADO COM 
NOME DA COMPANHIA PER-
NAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
COMPESA, NOME DO USUÁRIO, 
NUMERAÇÃO, VALIDADE E COM 
LEITURA MAGNÉTICA, ACEITO NOS 
ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS. ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01   

TOTAL GERAL R$ (A SER INFORMADO NO SISTEMA ELETRÔNICO)  

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL COM DESCONTO 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
FACIAL 

(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO EM 

24 MESES 

Vale Alimentação eletrônico fornecido através 
de cartão magnético em PVC, contendo 
dispositivo de segurança, personalizado com 
nome da Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, nome do usuário, 
numeração, validade e com leitura 
magnética, aceito nos estabelecimentos 
credenciados. 

 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 

98.011 

 
 
 
 
 
1.960.220,00 

 
 
 
 
 

2.352.264 

 
 
 
 
 

47.045.280,00 

Vale Refeição eletrônico fornecido através de 
cartão magnético em PVC, contendo 
dispositivo de segurança, personalizado com 
nome da Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, nome do usuário, 
numeração, validade e com leitura 
magnética, aceito nos estabelecimentos 
credenciados.  

20,00 1.487 29.740,00 35.688 713.760,00 

 
TOTAL 

 
47.759.040,00 

 
VALOR DO DESCONTO 

 
 

 
VALOR TOTAL COM DESCONTO  = ( TOTAL – VALOR DO DESCONTO ) 

 
 

 
OBS.: A APRESENTAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESTAS PLANILHAS SÓ SE FAZ NECESSÁRIA À 

EMPRESA ARREMATANTE DA SESSÃO DE DISPUTA.  
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DETALHADA 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 

 
 
 
 
 
 
 
QUANT. 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO 

(CONFORME 
COMPOSIÇÃO DO 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO) 

TOTAL GERAL 
(R$) 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO 
IMPRESSO EM PAPEL TIMBRADO, COM 
DISPOSITIVO DE SEGU-RANÇA, 
PERSONALIZADO COM O NOME 
COMPANHIA PERNAMBU-CANA DE 
SANEAMENTO - COMPESA, 
NUMERAÇÃO TIPO-GRÁFICA DAS 
FOLHAS, SEQÜENCIAL E COM 
LEITURA ÓTICA OU MAGNÉTICA. ESTA 
ÚLTIMA DESDE QUE ACEITA NOS 
ESTABELECIMENTOS CREDEN-
CIADOS, MÊS DE REFERÊNCIA, 
VALIDADE E VALOR IMPRESSOS. 
DEVERÁ SER FORNECIDO EM TALÕES 
CONTENDO 50 (CINQUENTA) 
UNIDADES. ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01   

TOTAL GERAL R$ (A SER INFORMADO NO SISTEMA ELETRÔNICO)  

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL COM DESCONTO 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

FACIAL 
(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO EM 

24 MESES 

Vale Refeição impresso em papel timbrado, 
com dispositivo de segurança, personalizado 
com o nome Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, numeração 
tipográfica das folhas, seqüencial e com 
leitura ótica ou magnética. Esta última desde 
que aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, validade e 
valor impressos. Deverá ser fornecido em 
talões contendo 50 (cinquenta) unidades. 

 
 
 
 
 

20,00 
7.500 150.000,00 180.000 3.600.000,00 

Vale Refeição impresso em papel timbrado, 
com dispositivo de segurança, personalizado 
com o nome Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, numeração 
tipográfica das folhas, seqüencial e com 
leitura ótica ou magnética. Esta última desde 
que aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, validade e 
valor impressos. Deverá ser fornecido em 
talões contendo 50 (cinquenta) unidades. 

10,00 400 4.000,00 9.600,00 96.000,00 

TOTAL 3.696.000,00 

VALOR DO DESCONTO  

VALOR TOTAL COM DESCONTO  = ( TOTAL – VALOR DO DESCONTO )  

 
OBS.: A APRESENTAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESTAS PLANILHAS SÓ SE FAZ NECESSÁRIA À 

EMPRESA ARREMATANTE DA SESSÃO DE DISPUTA.  
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ANEXO III 
                             

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 
 
 
 

1. OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto à contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de fornecimento de Vale Alimentação e Refeição, através de cartão eletrônico/magnético e papel 
que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios “in natura” ou refeições prontas, para utilização em rede 
credenciada no âmbito do Estado de Pernambuco, pelos empregados da COMPESA. 

 
1.2 O serviço compreende: fornecimento de Vale Alimentação e Refeição e a existência de rede credenciada 
que receba os referidos vales. 
 
1.3 Os vales serão fornecidos na forma e quantidade indicadas nos lotes abaixo: 
 

LOTE 01 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
FACIAL 

(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO 

EM 24 
MESES 

Vale Alimentação eletrônico 
fornecido através de cartão 
magnético em PVC, contendo 
dispositivo de segurança, 
personalizado com nome da 
Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, nome 
do usuário, numeração, validade e 
com leitura magnética, aceito nos 
estabelecimentos credenciados. 

 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 

98.011 

 
 
 
 
 
1.960.220,00 

 
 
 
 
 

2.352.264 

 
 
 
 
 

47.045.280,00 

Vale Refeição eletrônico fornecido 
através de cartão magnético em 
PVC, contendo dispositivo de 
segurança, personalizado com 
nome da Companhia 
Pernambucana de Saneamento - 
COMPESA, nome do usuário, 
numeração, validade e com leitura 
magnética, aceito nos 
estabelecimentos credenciados.  

20,00 1.487 29.740,00 35.688 713.760,00 

 
TOTAL 
 

  
99.498 

 
1.989.960,00 

 
2.387.952 

 
47.759.040,00 
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LOTE 02 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
FACIAL 

(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO 

EM 24 
MESES 

Vale Refeição impresso em papel 
timbrado, com dispositivo de 
segurança, personalizado com o 
nome Companhia Pernambucana 
de Saneamento - COMPESA, 
numeração tipográfica das folhas, 
seqüencial e com leitura ótica ou 
magnética. Esta última desde que 
aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, 
validade e valor impressos. 
Deverá ser fornecido em talões 
contendo 50 (cinquenta) unidades. 

20,00 7.500 150.000,00 180.000 3.600.000,00 

Vale Refeição impresso em papel 
timbrado, com dispositivo de 
segurança, personalizado com o 
nome Companhia Pernambucana 
de Saneamento - COMPESA, 
numeração tipográfica das folhas, 
seqüencial e com leitura ótica ou 
magnética. Esta última desde que 
aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, 
validade e valor impressos. 
Deverá ser fornecido em talões 
contendo 50 (cinquenta) unidades.  

10,00 400 4.000,00 9.600,00 96.000,00 

 
TOTAL 
 

  
7.900 

 
154.000,00 

 
189.600 

 
3.696.000,00 

 
 
Observação: Será considerada vencedora a proposta que apresentar maior percentual de desconto incidente 
sobre o valor total dos respectivos lotes, expressos com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula. 
O percentual de desconto obedecerá a seguinte fórmula: 
 
P= VC – VL x 100 
          VC 
 
P = Percentual 
VC = Valor da Compesa 
VL = Valor do Licitante 
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2. ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
 
PARA O LOTE 1 
 
2.1 Deverá ser disponibilizada ampla rede de estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercados, 
supermercados, mercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, etc.) que integrem o Sistema 
Alimentação/Refeição, para recebimento dos cartões Alimentação/Refeição magnéticos, abrangendo, no 
mínimo os requisitos abaixo descriminados: 
 
- Entende-se por Hipermercado o estabelecimento comercial com venda predominantemente de produtos 
alimentícios variados e que também ofereça uma gama variada de outras mercadorias, tais como: utensílios 
domésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas, ferragens etc. com área de vendas superior a 
5.000 (cinco mil) metros quadrados, (Código 4711-3/01 da Comissão Nacional de Classificação de Atividades 
Econômicas – CNAE). 
 
- A empresa contratada deverá ter necessariamente credenciada no mínimo uma rede de hipermercados, 
assim considerados, conforme a definição acima, no Estado de Pernambuco. 
 
- A empresa contratada deverá manter estabelecimentos credenciados e ativos para aceitação dos vales 
refeição eletrônicos em praças de alimentação de Shoppings localizados na Região Metropolitana de Recife 
– PE;  
 
- No mínimo 01 (um) estabelecimento credenciado em cada Cidade do Estado de Pernambuco para 
aceitação de vale alimentação eletrônico, sendo hipermercado, supermercado ou mercado; no mínimo 01 
(um) estabelecimento credenciado em cada Cidade do Estado de Pernambuco para aceitação de vale 
refeição eletrônico, sendo padaria, restaurante ou lanchonete. 
 
 
PARA O LOTE 2 
 
2.2 Deverá ser disponibilizada ampla rede de estabelecimentos comerciais credenciados (padarias, 
restaurantes, lanchonetes, etc.) que integrem o Sistema Refeição, para recebimento dos vales refeição 
impressos (papel), abrangendo, no mínimo os requisitos abaixo descriminados: 
 
- A empresa contratada deverá ter em sua rede credenciada, estabelecimentos que aceitem o vale refeição 
em todas as cidades do Estado de Pernambuco. 
 
- A empresa contratada deverá manter estabelecimentos credenciados e ativos para aceitação dos vales 
refeição impressos (papel) em praças de alimentação de Shoppings localizados na Região Metropolitana de 
Recife – PE. 
 
 
- No mínimo 01 (um) estabelecimento credenciado em cada Cidade do Estado de Pernambuco para 
aceitação de vale refeição impresso (papel), sendo padaria, restaurante ou lanchonete. 
 
 
PARA O LOTE 1 E PARA O LOTE 2 
 
2.3 A relação dos estabelecimentos credenciados deverá ser apresentada como pré-requisito indispensável 
para assinatura do contrato, que deverá ocorrer com no mínimo 30 (trinta) dias de prazo a partir da 
homologação da licitação, através de catálogo com, no mínimo, razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ 
e telefones, dos estabelecimentos comerciais legalmente estabelecidos dentre hipermercados, 
supermercados, mercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, etc. assim como a mesma deverá ser 
disponibilizada via WEB. 
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3. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
3.1 O prazo para prestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, será de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 
 
 
4. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONTRATADA 
 
4.1 O vale alimentação ou refeição será fornecido através de cartões magnéticos em PVC, 
recarregáveis, com sistema de controle de saldo e senha numérica, pessoal e intransferível para validação 
das transações eletrônicas, através de sua digitação em equipamentos específicos, pelo usuário/empregado 
no ato da aquisição dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados; 
 
4.2 Os cartões magnéticos deverão ser fornecidos, contendo dispositivo de segurança, personalizado com 
nome da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, nome do usuário, numeração, validade e 
com leitura magnética aceito nos estabelecimentos credenciados; 
 
4.3 Os cartões deverão ser entregues em envelope lacrado, com senha e manual básico de utilização; 
 
4.4 Os cartões alimentação deverão possibilitar a sua utilização pelos empregados da COMPESA na 
aquisição de gêneros alimentícios “in natura” em ampla e abrangente rede de estabelecimentos 
credenciados (hipermercados, supermercados, mercados,  etc.). 
 
4.5 Os cartões refeição deverão possibilitar a sua utilização pelos empregados da COMPESA na aquisição 
de refeições prontas em ampla e abrangente rede de estabelecimentos credenciados (restaurantes, 
lanchonetes, padarias, etc.). 
 
4.6 A COMPESA poderá a cada mês alterar a quantidade de usuários e os respectivos valores dos vales 
alimentação/refeição, sem que caiba a licitante qualquer reclamação ou direito a indenização ou reembolso; 
 
4.7 Quando da emissão dos cartões, deverão ser adotados mecanismos que assegurem proteção ao usuário 
no caso de perda ou roubo; 
 
4.8 A proponente vencedora deverá efetuar os pagamentos aos estabelecimentos comerciais credenciados, 
de refeição e gêneros alimentícios, na forma da legislação vigente para esse fim, excluindo desde já toda e 
qualquer obrigação da COMPESA em relação a essa incumbência; 
 
4.9 A COMPESA deverá requisitar os créditos referentes à Refeição/Alimentação, por escrito, especificando 
seus valores, em “software” disponibilizado pela proponente vencedora através de usuário designado pela 
COMPESA e mediante utilização de senha; 
 
4.10 A proponente vencedora deverá disponibilizar no ato da assinatura do contrato “software” que permita a 
realização dos pedidos e dispor de portal via internet que permita a emissão de relatórios que informe os 
pedidos realizados, emissão de notas fiscais, emissão de relatório de utilização dos créditos, inclusive 
contendo data de utilização e casas comerciais, consulta de crédito efetuado no cartão, bem como de saldo, 
em tempo real e estorno de créditos, dentre outras funcionalidades. 
 
4.11 A proponente vencedora será responsável pelo treinamento dos empregados da COMPESA que 
desempenham atividades relacionadas à operacionalização do Vale Alimentação e Refeição no “software” 
disponibilizado, sem ônus para a COMPESA; 
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4.12 Os primeiros 4.000 (quatro mil) cartões alimentação/refeição deverão ser entregues na sede da 
COMPESA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da assinatura da ordem de 
serviço sem nenhum ônus para a COMPESA; 
 
4.13 Os demais cartões que vierem a ser solicitados, inclusive as segundas vias de cartões e novas senhas 
solicitadas deverão ser entregues na sede da COMPESA, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a 
solicitação sem nenhum ônus para a COMPESA; 
 
4.14 A 1ª via dos cartões deverá ser fornecida gratuitamente aos usuários, devendo ter validade mínima de 
cinco anos, contados a partir do mês de entrega a COMPESA; 
 
4.15 Toda a despesa com emissão dos cartões, bem como seu envio à sede da COMPESA, será de 
responsabilidade da proponente vencedora e não terá ônus para a COMPESA; 
 
4.16 Toda a despesa com emissão, transporte e entrega dos vales Refeição impressos, à sede da 
COMPESA, será de responsabilidade exclusiva da proponente vencedora, sendo a quantidade mensalmente 
informada pela contratante; 
 
4.17 A proponente vencedora terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para creditar os Vales 
Alimentação e Refeição nos cartões e entrega dos Vales Refeição impressos em papel, contados a partir da 
data da solicitação; 
 
4.18 Os Vales Refeição impressos deverão ter validade de no mínimo 06 (seis) meses contados a partir do 
mês de entrega a COMPESA; 
 
4.19 Os Vales Refeição impressos, eventualmente não utilizados durante o período de validade, serão 
devolvidos no mês posterior ao seu vencimento, sendo o valor equivalente abatido no pagamento da fatura 
do mês da devolução; 
 
4.20 Quando se tratar de 2ª via de cartão não haverá nenhum ônus para a COMPESA; 
 
4.21 As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas mensalmente, considerando uma Nota Fiscal para cada 
pedido; 
 
4.22 Deverão ser substituídos os estabelecimentos comerciais credenciados que não estiverem atendendo 
satisfatoriamente a contratante, no prazo de no máximo 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da 
solicitação; 
 
4.23 Deverão ser mantidos nos estabelecimentos comerciais, em local visível e de fácil identificação, a 
indicação de aceitação do Vale Alimentação/Refeição, por meio de placas e/ou adesivos; 
 
4.24 Deverá ser disponibilizado o Serviço de Atendimento a Cliente, através do sistema de discagem 
gratuita, para esclarecimentos de dúvidas dos usuários relativas à utilização do serviço, cancelamento em 
caso de roubo ou perda, solicitação de reemissão de senha, ou qualquer solicitação e/ou esclarecimentos 
que se façam necessários, com atendimento personalizado 24 horas por dia, 07 dias por semana; 
 
4.25 Os créditos dos cartões magnéticos deverão ocorrer até o dia 28 (vinte e oito) de cada mês; 
 
4.26 A proponente vencedora deverá disponibilizar, em sistema eletrônico ou on-line relatórios gerenciais 
com as seguintes informações mínimas: 
a) Nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 
b) Local, data e valor da utilização dos créditos pelos usuários na rede de estabelecimentos credenciados; 
c) Quantidade de cartões eletrônicos/magnéticos reemitidos por usuário. 
 
4.27 A proponente vencedora deverá disponibilizar para os usuários dos cartões os seguintes serviços via 
WEB: 
a) Consulta de saldo do cartão eletrônico; 
b) Informação sobre novos créditos – data e valor; 
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c) Extrato constando a identificação do estabelecimento, bem como valor e data de utilização; 
d) Consulta de rede credenciada; 
e) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica, fornecimento de segunda 
via de cartão eletrônico; 
 
4.28 A proponente vencedora disponibilizará no sistema/site a nota fiscal referente à prestação do serviço e 
dos benefícios adquiridos antes do pagamento a ser realizado pela COMPESA, após a geração do pedido. 
Paralelamente deverá encaminhar a nota fiscal, para o e-mail cadastrado da pessoa indicada pela 
COMPESA. 
 
4.29 O suporte técnico deverá ser prestado por profissional exclusivo da CONTRATADA, especializado em 
benefícios, através de central de atendimento telefônico e “on-line” e através de e-mail; 
 
4.30 Todas as solicitações de suporte efetuadas pela COMPESA deverão ser atendidas pela proponente 
vencedora no prazo máximo de 48h (dois dias úteis) após a efetivação do atendimento mediante controle de 
emissão de protocolo. 
 
4.31 A proponente vencedora fica responsável pela reposição de valores que forem objeto de clonagem ou 
outra forma indevida de utilização do cartão, nos casos em que o mesmo não foi utilizado pelo usuário 
definido pela COMPESA, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação, sob pena 
de responder por perdas e danos. 
 
4.32 A proponente vencedora deverá disponibilizar ao usuário a informação do saldo residual no ato da 
compra perante o estabelecimento credenciado; 
 
 
5. TAXA 
 
5.1 A taxa de administração apresentada na proposta de preços deverá ser inferior a 0% (zero porcento); 
 
 
6. DAS PENALIDADES 
 
6.1 Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global estimado do contrato por dia de atraso, nos 
casos de descumprimento do prazo estipulado neste Termo de Referência para a entrega inicial dos cartões 
ou pela recusa em fornecê-los; 
 
6.2 Multa de 1% (um por cento) do valor mensal estimado do contrato por dia de atraso, nos casos de atraso 
na entrega dos cartões adicionais ou segunda via; 
 
6.3 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da correspondente fatura por dia de atraso, no caso 
de atraso na entrega do objeto (realização dos créditos nos cartões eletrônicos ou entrega de vales em 
papel). 
 
6.4 A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou 
contratar. 
 
 
7. FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1 Os pagamentos objeto da prestação de serviços objeto deste Termo de Referência serão realizados pela 
Compesa até o 15º dia após a apresentação da fatura devidamente aprovada pela equipe técnica da 
Compesa. 
 
 
8. REAJUSTE CONTRATUAL 
 
8.1 Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS 
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9. ATESTADO DE CAPACIDADE 
 
9.1 A proponente vencedora deverá comprovar através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de que prestou ou está prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a 
Prestação de Serviços de objeto deste Termo de Referência, em período compatível com o objeto licitado; 
 
9.2 Quando o atestado apresentado for emitido por pessoa jurídica de direito privado o mesmo deverá 
constar a assinatura do sócio ou representante legal da empresa, sob pena de ser desconsiderado. 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e estamos ciente do disposto no 
Artigo 9º da Lei nº 12.340, de 27 de Janeiro de 2003, com as alterações estabelecidas no Decreto nº 
5450 de 31.05.2005: 
 
“Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, e será 
descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista em edital 
e no contrato e das demais cominações legais”. 
 
 

(Local),____________ de __________________ de 20_____ 
 
 
 

                       _____________________________________ 
Assinatura do Proponente/Carimbo 
 
 

DADOS DA PROPONENTE 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 
 

CNPJ: 
 

ENDEREÇO: 
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ANEXO V 

 
 
1- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
1.1 Para participar deste Pregão os interessados deverão apresentar os documentos a seguir: 
 
1.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a) Comprovante de Razão Social. 

 
a.1)  As  participantes,  em  se   tratando  de  sociedades  comerciais, deverão apresentar devidamente  

registrados   no  órgão  de  registro  do  comércio do local de sua sede,  os respectivos   
Contratos   Sociais   e   todas   as   suas alterações  subseqüentes, ou, o respectivo instrumento 
de consolidação contratual em vigor com as posteriores alterações, se houver; 

 
a.2)  As  participantes, em se tratando de sociedades civis, deverão apresentar  os  seus  respectivos   

Atos   constitutivos   e   todas  as  suas  alterações  subseqüentes, em vigor, devidamente   
inscritos  no  Registro Civil (Cartório), acompanhados  de prova da diretoria em exercício; 

 
a.3)  As participantes, em se tratando de  sociedades por ações, deverão   apresentar  as   publicações   

nos   Diários  Oficiais  dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor acompanhados    dos    
documentos   de eleição de seus administradores. 

 
Obs: Os documentos citados nos subitens a.1, a.2 e a.3, poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro de Fornecedores  expedido pela Secretaria de Administração - SAD. 

 
b) Declaração de Idoneidade (ANEXO VI); 

 
c) Declaração da Proponente de cumprimento do Art. 7º INCISO XXXIII da Constituição Federal 

(ANEXO VII) 
 
1.1.2   REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede do licitante, 

pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital; 
 
c) Prova de regularidade para com: a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e Regularidade Fiscal junto às Fazendas 
Estadual (ICMS) e a Fazenda Municipal (ISS), expedidas pelos órgãos competentes, onde a 
empresa tenha sede ou domicílio, ou outra equivalente na forma da Lei. 

 
d) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND – Certidão Negativa de Débitos) e a 

Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS,fornecido pela Caixa Econômica Federal 
  
e) Comprovação de Inexistência de Débitos perante a Justiça de Trabalho através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
 
1.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 
1.1.3.1.A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

a)   Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado 
na forma da lei, notadamente ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC-T2.1 e NBC T3 
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– Resoluções CFC 563/83 e 686/90 respectivamente), além de conter os Termos de Abertura e de 
Encerramento do livro “Diário”. O Balanço deverá comprovar a boa situação financeira do licitante, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta.  
 
Para atender a exigência da alínea “a”, supracitada, a licitante deverá observar ainda que: 
 
1. Serão aceitos Balanços e Demonstrações Contábeis publicados pelas Sociedades Anônimas, 
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 
2. Para as empresas constituídas no exercício em curso, serão aceitos o Balanço de Abertura 
devidamente assinado pelo titular ou representante legal da empresa e pelo contador, autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 
3. As Sociedades LTDA e Sociedades sujeitas ao Regime do SIMPLES, deverão apresentar cópias do 
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, devidamente assinados e autenticados, 
juntamente com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário; 
 
4. Em licitações para fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais, não será 
exigida das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a apresentação de Balanço Patrimonial do 
último exercício social. 
 
5. As empresas participantes do processo licitatório, que por ventura apresentem as Demonstrações 
Contábeis do Exercício 2011 através do SPED CONTÁBIL, com a numeração do Certificado Digital, 
deverão enviar o respectivo arquivo contábil salvo em CD ou DVD. 
 

b) Comprovação da boa situação financeira da empresa, tomando por base o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, apresentados conforme alínea “a”, que satisfaça os indicadores abaixo 
discriminados, utilizando as fórmulas apresentadas: 

 

1) ILC -  Liquidez Corrente igual ou maior que 1,0: (ILC  1,0)  
 

ILC = AC 
          PC 
 
      AC = Ativo Circulante 
      PC = Passivo Circulante 

 

2) ILG = Índice de Liquidez Geral igual ou maior que 1,0: (ILG 1,0) 
 

ILG  =  AC + *ANC 
            PC + *PNC 
AC    = Ativo Circulante 
ANC = Ativo Não Circulante 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 
 

Observação:( * ) Exceto investimentos, imobilizado, intangível. 
 

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica cuja 
data de expedição deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data designada no preâmbulo deste 
Edital para início do processo licitatório. (Entrega de proposta e documentação). 
 
1.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
1.1.4.1. A proponente arrematante deverá comprovar através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de que prestou ou está prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a 
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Prestação de Serviços de objeto do Termo de Referência, em um só contrato, no período compatível com o 
objeto licitado; 

1.1.4.1.1 Quando o atestado apresentado for emitido por pessoa jurídica de direito privado o mesmo 
deverá constar a assinatura do sócio ou representante legal da empresa, sob pena de ser 
desconsiderado. 

 

 

1.1.5 Declaração de Plena Aceitação dos Termos do Edital (ANEXO VIII) 
 
 
2 – Será dispensada a apresentação dos documentos referidos no subitem 1.1.2, alíneas c) e d), quando 
no Certificado de Registro de Fornecedores expedido pela Secretaria de Administração – SAD, constar que 
aqueles documentos se encontram dentro das suas validades na data de abertura das propostas. 
 
 
3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, para apresentação de nova documentação 
sem restrição, sob pena de decair o direito à contratação, cujo prazo pode ser prorrogado, mediante 
justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administração, observado o § 1º do art. 43 da LC Nº 
123/2006. 
 
 
4 – Serão Inabilitadas: 
 
a) As Licitantes que não satisfizerem as exigências dos itens 1 a 3 do ANEXO V do edital. 

 
 
5 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente. 

 
5.1 – Quanto às certidões cujas veracidades possam ser confirmadas via internet, não será 
exigida autenticação, tendo em vista que o(a) Pregoeiro(a) procederá às consultas necessárias. 
 

6 – Os certificados e certidões emitidos pelos órgãos públicos terão a validade de 60 dias se não 
dispuserem de outra forma 
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ANEXO VI 

 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
A............................(Razão Social da empresa)..................., CNPJ nº ......................................,Localizada 
à........................, DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 115/2012 
CSL/COMPESA, promovida pela Companhia Pernambucana de Saneamento, e sob as penas da lei, que 
não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º, da Lei nº 
8.666/93. 
 
 
 
 
 
                                         Local e data, 
 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
À  
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA 
AV CRUZ CABUGÁ, 1387, SANTO AMARO 
RECIFE-PE 
 
REF: PREGÂO ELETRÔNICO Nº 115/2012 CSL/COMPESA 
 
________________________________________________inscrito no CNPJ nº ______________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº___________ e CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 

Local, __________ de _________________ de 20______. 
 

______________________________________ 
                                    

                         (representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo,assinalar a ressalva acima) 
 

DADOS DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 
 

CNPJ: 
 

ENDEREÇO: 
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ANEXO VIII 
 
 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
A............................(Razão Social da empresa)..................., CNPJ nº ......................................,com 
endereço à....................., DECLARA, para os fins e feitos de direito, que se submete aos termos do edital 
desta licitação, informando que a proposta apresentada obedeceu e considerou todos os elementos 
mencionados no Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 115/2012 – CSL/COMPESA, promovido pela 
Companhia Pernambucana de Saneamento. 
 
 
 
 
 
                                         Local e data, 
 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO IX 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
 
 
À COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA 
 
 
 
 
 Ref.: PGE Nº 115/2012 - CSL/COMPESA 
 
 
Declaramos sob as penas da lei, de que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(Esta declaração deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo devidamente arquivado na Junta 
Comercial, ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou documento expedido pela Receita Federal, no qual 
conste que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte). 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da Empresa Proponente. 
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A N E X O X 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A 
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – 
COMPESA E, DO OUTRO LADO A 
EMPRESA.___________OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A (objeto), 
TUDO COMO CONSTA DO PREÂMBULO E DO 
CONTEXTO DESTE INSTRUMENTO (PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº ___/2012 – CSL/COMPESA – 
PROCESSO COMPESA N° ___/2012). 

 
            Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, a COMPANHIA 

PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, sociedade de economia mista estadual por ações, 
com sede na Avenida Cruz Cabugá, n° 1387, Bairro de Santo Amaro, Recife, Estado de Pernambuco, 
inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 09.769.035/0001-
64, doravante designada simplesmente COMPESA, neste negócio jurídico, representada por seus 
Diretores: _________ e ______ respectivamente, Diretor de ________ e Diretor  de _______ 
representação esta, decorrente dos poderes específicos outorgados na forma dos seus Estatutos Sociais 
(Artigos 19, II e 20, IV - publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 10/01/95 e, arquivado 
na JUCEPE, sob o n° 94.078.667.2, em 03/01/95) e, do outro lado, a ___________________com sede na 
___________________inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o N° _______________ , a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, 
representada por _________________________face aos  precisos poderes outorgados na forma dos 
seus Estatutos Sociais, e suas alterações, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de 
_______________, têm justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas disposições da Lei N° 
8.666/93, e suas posteriores alterações, bem assim, pelas demais normas jurídicas incidentes a este 
Contrato típico de empreitada por preços unitários, mediante as cláusulas e condições  adiante aduzidas 
as quais,  mutuamente, outorgam e aceitam:  
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui o objeto deste Contrato a (objeto), a qual será de responsabilidade e 
obrigação exclusiva, da CONTRATADA, e deverá obedecer em sua totalidade às condições e 
estipulações estabelecidas neste negócio jurídico, na Proposta – Anexo I, no EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO nº ____ /2012 – CSL/COMPESA, mais especificamente nos seus ANEXOS II e III, 
respectivamente, Planilha Detalhada de Preços e Termo de Referência, bem como nos demais elementos 
constantes no processo licitatório, integrantes e complementares deste Contrato, independente de 
translado. 
 
DO PREÇO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Pela Prestação de Serviços, objeto do presente negócio jurídico, referido na 
Cláusula imediatamente anterior, a COMPESA pagará a CONTRATADA, aos preços constantes na sua 
Proposta datada de ___/____/_____, devidamente ratificada no ato de assinatura deste Instrumento, o 
total de R$ _____(_______) correspondente ao percentual de desconto de ___%, estando já incluídos no 
referido preço, todos os custos, taxas, fretes, encargos trabalhistas e previdenciários que incidam sobre 
os serviços e despesas a realizar, bem como deveres e obrigações e encargos de quaisquer naturezas.  
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DO PAGAMENTO 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento da execução dos serviços será efetuado pela COMPESA até o 
15º (décimo quinto) dia, após a apresentação da fatura devidamente aprovada pela equipe técnica da 
Compesa, pelos recursos previstos através do PA Nº ______/_____. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, referidos nesta Cláusula, estarão condicionados à 
apresentação, pela CONTRATADA, na sede da COMPESA, das respectivas Notas Fiscais/Faturas de 
Serviços emitidas em 04 (quatro) vias expressas em Real, baseadas no preço constante da proposta da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para fins do disposto no “caput” desta Cláusula, a data de liquidação será 
considerada aquela em que a COMPESA autorizar os pagamentos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A COMPESA, em estrito cumprimento ao disposto no Art. 31 da Lei 
8.212/91, com redação dada pela Lei nº 9.711/98 e, ainda, com espeque no que preceitua a Ordem de 
Serviço nº 209/99, do INSS, procederá a retenção, a título de Seguridade Social, de 11% (onze por 
cento), do valor bruto de cada Nota Fiscal/Fatura, incidente apenas sobre mão-de-obra. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor 
retido, a título de “Retenção para Seguridade Social”, nos exatos termos do §1º, do Art. 31, da Lei 
8.212/91. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá elaborar Folhas de Pagamento distintas relativamente 
à mão-de-obra alocada aos serviços contratados, nos termos do §5º, do Art. 31, da Lei 8.212/91, com 
redação dada pela Lei nº 9.711/98, apresentando àquelas a COMPESA, para fins de habilitação ao 
pagamento, juntamente com Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social – GFIP, correspondente ao mês da última competência vencida, para 
fins de comprovação de recolhimento do FGTS, consoante impõe o §1º do Art.15 da Lei 8.038/90.   
 
PARÁGRAFO SEXTO – A prestação dos serviços a serem executados estão devidamente relacionados, 
dentro das condições estipuladas no Anexo III – Termo de Referência e nas demais condições 
estipuladas em Edital. 
 

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
CLÁUSULA QUARTA – Os serviços objeto do presente Contrato serão realizados pela CONTRATADA 
em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo III, do Edital. 

 

DO PRAZO 

 
CLÁUSULA QUINTA – O prazo da Prestação de Serviços objeto deste contrato e de sua vigência, será 
de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço - OS, podendo 
ser prorrogado, a critério exclusivo da COMPESA e de acordo com o Inciso II, Art.57 da Lei nº 8.666/93. 
 

DA FISCALIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA SEXTA – Os serviços  prestados, objeto deste Contrato, estarão sujeitos à irrestrita 
fiscalização por parte da COMPESA, que a efetivará diretamente, a fim de: 
 
1. Exigir que a CONTRATADA execute os serviços em estrita observância ao contido na sua Proposta e 

a este Contrato, bem como aos Anexos II e III do Edital; 
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2. Propor à Diretoria a aplicação de multas à CONTRATADA, pelo não cumprimento de qualquer 
cláusula do presente Contrato; 

 
3. Dar assistência à CONTRATADA na condução dos serviços, verificando-os, aprovando-os ou 

glosando-os, no que estiverem em desacordo com o presente contrato, com o Edital, com a sua 
Proposta e seus Anexos, e ainda, com as especificações fornecidas pela COMPESA; 

 
4. Elaborar Relatório comunicando as deficiências verificadas na prestação dos serviços, encaminhando 

cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas no Contrato. 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial 
do objeto do Contrato, à associação da CONTRATADA com outrem, bem como a fusão, a cisão ou a 
incorporação que impliquem em substituição da CONTRATADA. 
 

DO CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR 

 
CLÁUSULA OITAVA – Não constitui inadimplemento contratual da CONTRATADA atraso na Prestação 
do Serviço objeto do presente contrato, quando decorrentes ou causados por caso fortuito ou força maior, 
devidamente comprovados no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, por iniciativa 
exclusiva da CONTRATADA ou quando públicos e notórios forem os eventos, determinantes do referido 
atraso. 
 

DAS PENALIDADES/RESCISÃO 

 
CLÁUSULA NONA – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, prevista no Art. 87, II, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
9.1 Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global estimado do contrato por dia de atraso, nos 
casos de descumprimento do prazo estipulado neste Termo de Referência para a entrega inicial dos 
cartões ou pela recusa em fornecê-los; 
 
9.2 Multa de 1% (um por cento) do valor mensal estimado do contrato por dia de atraso, nos casos de 
atraso na entrega dos cartões adicionais ou segunda via; 
 
9.3 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da correspondente fatura por dia de atraso, no 
caso de atraso na entrega do objeto (realização dos créditos nos cartões eletrônicos ou entrega de vales 
em papel). 
 
9.4 A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou 
contratar; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor das multas será deduzido das faturas correspondentes, por ocasião 
do pagamento das mesmas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Qualquer contestação sobre a aplicação das multas deverá ser feita por 
escrito e, caso julgada procedente, será processada a sua devolução pelos valores nominais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá a COMPESA ainda, promover a rescisão do presente Contrato, na 
ocorrência de quaisquer dos motivos estabelecidos nos incisos I a XVII do art. 78 da lei 8.666/93, sem 
prejuízos da aplicação das multas previstas neste Instrumento, nem das conseqüências cabíveis, 
discriminadas no art. 80 da mesma Lei. 
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PARÁGRAFO QUARTO – Independentemente da cobrança de multas, os prazos de prestação de 
serviços não cumpridos, poderão gerar as penalidades estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93, as quais 
também se aplicam na ocorrência de quaisquer dos motivos ensejadores de rescisão, estabelecidos no 
art. 78, da Lei 8.666/93, bem assim, ao Artigo 9º, da Lei Estadual Nº 12.340, de 27/01/2003. 
 

DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 
CLÁUSULA DEZ – À CONTRATADA é vedado transferir ou ceder, total ou parcialmente, a terceiros, os 
direitos e garantias deste contrato. 
 
CLÁUSULA ONZE – Caberá a COMPESA, como direito potestativo, a resolução do presente contrato, 
independentemente de interpelação judicial ou  extrajudicial, quando a CONTRATADA: 
 
1. Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas e/ou cumpri-las irregularmente; 
 
2. Subcontratar no todo ou em parte a prestação dos serviços objeto deste contrato; 
 
3. O cometimento reiterado das faltas na sua execução, devidamente anotadas na forma do §1º, do Art. 

67 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94; 
 
4. Suspender  a execução dos serviços mesmo na ocorrência de  caso fortuito ou força maior, por prazo 

superior a 10 (dez) dias consecutivos; 
 
5. Não atender às determinações da Diretoria de Gestão da COMPESA, após ter recebido a notificação 

relacionada com as condições e obrigações assumidas por força deste contrato; 
 
6. Não obedecer, sistematicamente, às especificações fornecidas pela COMPESA; 
 
7. Efetuar a alteração de seu Contrato Social ou a modificação da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 
 
8. Nas demais hipóteses  previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Declarada a resolução do contrato, a CONTRATADA obriga-se expressamente, 
como ora o faz, a não criar dificuldades de qualquer natureza para que seja procedida nova contratação 
para a prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA DOZE – O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela  COMPESA, ou 
ainda, distratado, observando-se: 
 
1. Sendo a rescisão de iniciativa da COMPESA, ou seja, unilateralmente, a CONTRATADA será 

notificada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a fim de que seja exercido o seu direito a 
ampla defesa e ao contraditório; 

 
2. Declarada a dissolução, via distrato, à CONTRATADA, caberá receber, tão somente, o valor da 

prestação dos serviços  até então executados; 
 
3. Em caso algum a COMPESA pagará indenização a CONTRATADA por encargos ou obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato  e de sua 
exclusiva responsabilidade. 

 
 
DA GARANTIA 
 
CLÁUSULA TREZE – Nos termos Art. 56, paragrafo 1° da Lei Nº 8666/93, para a fiel execução do objeto, 
deste Contrato, a CONTRATADA prestará garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do seu valor, 
apresentando comprovante de seu recolhimento na APG, no ato da assinatura deste instrumento.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compesa.com.br/


COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

        SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 
www.licitacoes-e.com.br 

 

 

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro - Recife, PE - CEP: 50040-905 
FONE: (81)3412.9135/9189 
CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 - INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 

www.compesa.com.br 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A devolução da caução garantidora do Contrato, somente será efetuada à 
CONTRATADA, após o Recebimento Definitivo do objeto contratado, devidamente formalizado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As alterações devidamente formalizadas através de Termo Aditivo, passarão 
a integrar automaticamente este contrato, não  podendo a CONTRATADA recusar-se a executá-las. 
 
DA  DOCUMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUATORZE – Fazem parte integrante e complementar deste Contrato, independentemente 
de transcrição, os documentos seguintes, cujo teor é de pleno conhecimento da CONTRATADA. 
 
a) Os documentos da licitação, constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº.    /2012 – 
CSL/COMPESA, Processo/COMPESA N.º ____/_____ com o seu Termo de Referência, Planilha 
Detalhada de Preços, etc. 
 
b) A proposta de prestação apresentada pela CONTRATADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.    /2012 
– CSL/COMPESA, devidamente revalidada no ato de assinatura deste instrumento. 

DAS DESPESAS CONTRATUAIS 

 
CLÁUSULA QUINZE – Todas as despesas necessárias à regularização do presente contrato correrão 
por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
 
DO REAJUSTAMENTO  
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – O percentual de desconto será FIXO E IRREAJUSTÁVEL.  

 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DEZESSETE – O Foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, será 
competente, exclusivamente, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas acerca deste negócio 
jurídico, renunciando as partes contratantes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a 
se configurar. 
 
E, por estarem assim de pleno acordo, firma o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para 
um só e mesmo efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
Recife, 

 
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA 

Diretor  
 

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA 
Diretor  

 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: _________________________        __________________________ 

 
                                                                                         Nome:                                                   Nome: 

                                                                                         Identidade:                                              Identidade: 
                                                                                            Endereço:                                               Endereço: 
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ANEXO XI – ESTIMATIVA DE CUSTO 

 
LOTE 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 

 
 
 
 
 
 
 
QUANT. 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO 

(CONFORME 
COMPOSIÇÃO DO 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO) 

TOTAL GERAL 
(R$) 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE VALE ALIMEN-
TAÇÃO E VALE REFEIÇÃO ELE-
TRÔNICO FORNECIDO ATRAVÉS DE 
CARTÃO MAGNÉTICO EM PVC, 
CONTENDO DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA, PERSONALIZADO COM 
NOME DA COMPANHIA PER-
NAMBUCANA DE SANEAMENTO - 
COMPESA, NOME DO USUÁRIO, 
NUMERAÇÃO, VALIDADE E COM 
LEITURA MAGNÉTICA, ACEITO NOS 
ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS. ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 47.759.04,00 47.759.040,00 

TOTAL GERAL R$ (A SER INFORMADO NO SISTEMA ELETRÔNICO) 47.759.040,00 

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL COM DESCONTO 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
FACIAL 

(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO EM 

24 MESES 

Vale Alimentação eletrônico fornecido através 
de cartão magnético em PVC, contendo 
dispositivo de segurança, personalizado com 
nome da Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, nome do usuário, 
numeração, validade e com leitura 
magnética, aceito nos estabelecimentos 
credenciados. 

 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 

98.011 

 
 
 
 
 
1.960.220,00 

 
 
 
 
 

2.352.264 

 
 
 
 
 

47.045.280,00 

Vale Refeição eletrônico fornecido através de 
cartão magnético em PVC, contendo 
dispositivo de segurança, personalizado com 
nome da Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, nome do usuário, 
numeração, validade e com leitura 
magnética, aceito nos estabelecimentos 
credenciados.  

20,00 1.487 29.740,00 35.688 713.760,00 

 
TOTAL 

 
47.759.040,00 

 
VALOR DO DESCONTO 

 
- 

 
VALOR TOTAL COM DESCONTO  = ( TOTAL – VALOR DO DESCONTO ) 

 
47.759.040,00 
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LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 

 
 
 
 
 
 
 
QUANT. 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO 

(CONFORME 
COMPOSIÇÃO DO 

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO) 

TOTAL GERAL 
(R$) 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO 
IMPRESSO EM PAPEL TIMBRADO, COM 
DISPOSITIVO DE SEGU-RANÇA, 
PERSONALIZADO COM O NOME 
COMPANHIA PERNAMBU-CANA DE 
SANEAMENTO - COMPESA, 
NUMERAÇÃO TIPO-GRÁFICA DAS 
FOLHAS, SEQÜENCIAL E COM 
LEITURA ÓTICA OU MAGNÉTICA. ESTA 
ÚLTIMA DESDE QUE ACEITA NOS 
ESTABELECIMENTOS CREDEN-
CIADOS, MÊS DE REFERÊNCIA, 
VALIDADE E VALOR IMPRESSOS. 
DEVERÁ SER FORNECIDO EM TALÕES 
CONTENDO 50 (CINQUENTA) 
UNIDADES. ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 3.696.000,00 3.696.000,00 

TOTAL GERAL R$ (A SER INFORMADO NO SISTEMA ELETRÔNICO) 3.696.000,00 

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL COM DESCONTO 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

FACIAL 
(R$) 

QUANT 
ESTIMADA 

/ MÊS 

VALOR (R$) 
ESTIMADO / 

MÊS 

QUANT 
ESTIMADA 

EM 24 
MESES 

VALOR (R$) 
ESTIMADO EM 

24 MESES 

Vale Refeição impresso em papel timbrado, 
com dispositivo de segurança, personalizado 
com o nome Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, numeração 
tipográfica das folhas, seqüencial e com 
leitura ótica ou magnética. Esta última desde 
que aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, validade e 
valor impressos. Deverá ser fornecido em 
talões contendo 50 (cinquenta) unidades. 

 
 
 
 
 

20,00 
7.500 150.000,00 180.000 3.600.000,00 

Vale Refeição impresso em papel timbrado, 
com dispositivo de segurança, personalizado 
com o nome Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, numeração 
tipográfica das folhas, seqüencial e com 
leitura ótica ou magnética. Esta última desde 
que aceita nos estabelecimentos 
credenciados, mês de referência, validade e 
valor impressos. Deverá ser fornecido em 
talões contendo 50 (cinquenta) unidades. 

10,00 400 4.000,00 9.600,00 96.000,00 

TOTAL 3.696.000,00 

VALOR DO DESCONTO - 

VALOR TOTAL COM DESCONTO  = ( TOTAL – VALOR DO DESCONTO ) 3.696.000,00 
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EDITAL: Nº AIS/AH/5045/2012  
CONTRATANTE: EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A., A SEGUIR 
DENOMINADA SIMPLESMENTE EMAE. 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGÊNCIA: Este EDITAL é regido pelo Regulamento da Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co da EMAE, publicado no D.O.E. de 26/07/2007, bem como pela Lei Federal nº 10.520/2002, a 
qual foi regulamentada pelos Decretos Estaduais nos 47.297/2002 e 49.722/05, com aplicação sub-
sidiária da Lei Federal nº 8.666/1993.  
1. OBJETO: 

Prestação de serviços de Administração e Fornecimen to do Auxilio 
Refeição/Alimentação e Auxilio Alimentação (cesta b ásica) em forma de cartão 
eletrônico/magnético refeição/alimentação e cartão eletrônico/magnético alimentação 
(cesta básica) e respectivas senhas, destinados aos  empregados da EMAE – Empresa 
Metropolitana de Águas e energia S/A. , de acordo com a Especificação Técnica ANEXO I 
da Minuta do Contrato Administrativo (Anexo 4  deste EDITAL). 

2. REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
O envio das “Propostas” ocorrerá a partir das 00:00h (zero hora)  do dia 20/09/2012, até às 
09h30 do dia 21/09/2012, no sítio da EMAE: www.emae.com.br /licitações /pregão eletrônico, 
sendo que a sessão pública se realizará no dia e hora abaixo indicados: 
Data: 21/09/2012 
Hora: 09h30 
OBSERVAÇÃO:  A EMAE alerta que a “Proposta” do licitante deve ser enviada pelo “sistema 
de pregão eletrônico” até o horário limite acima estabelecido, não sendo possível o seu rece-
bimento após o término do prazo, qualquer que seja a alegação. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 Poderão participar desta licitação todos os interessados em atividade econômica compatível com 

o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham 
credenciado os seus representantes junto à EMAE, conforme orientações constantes do item 6 
deste EDITAL e que atendam a todas condições estabelecidas neste EDITAL. Para exercício do 
direito de preferência de que trata o subitem 9.12 deste EDITAL, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá declarar seu enquadramento nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, no momento da apresentação da PROPOSTA.  
É vedado a participação de empresas reunidas em consórcio. 
Não poderão participar: 
a) Empresas suspensas nos Termos do Decreto Estadual 48.999/04 e Inciso III do artigo 87 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e artigo 25 do 
Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico da EMAE; 

b) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município; 

c) Pessoas físicas e/ou jurídicas mencionadas no artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

d) Empresas que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da 
Lei 9605/98, e/ou 

e) Sociedades em regime de concordata ou em recuperação; 
f) Microempresas ou empresas de pequeno porte que não estejam devidamente enquadradas 

no artigo 3º da Lei complementar nº 123, de 14/12/2006, e ou  
g) Microempresas ou empresas de pequeno porte inclusas nas vedações previstas no § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
h) Empresas que sejam detentoras de Ficha Cadastral do Cadastro Unificado de Fornecedo-

res do Estado de São Paulo CAUFESP nas situações: Suspensão Temporária, Inidonei-
dade, Impedimento de Licitar e Contratar, Inativo, Pré-Cadastro, Cadastro Inicial ou em 
Regularização. 
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i)  Cooperativas de mão-de-obra, em consonância com o Decreto nº 55.938/10. 
j)  Empresas que não atendem ao disposto no "caput" do item 3 deste EDITAL. 

4.    PROPOSTA DE PREÇOS 
Todo PROPONENTE que apresentar Proposta de Preços a este Pregão compromete-se, in-
questionavelmente, com o que segue: 
4.1 Declaração de Conformidade – disponível no sítio da EMAE indicado no item 2 deste 

Edital, a qual deverá ser “CONFIRMADA” em TELA do “sistema de pregão eletrônico”. 
a) O licitante deverá declarar via INTERNET, a conformidade de sua proposta com o Edi-

tal, mediante a apresentação da “Declaração de Conformidade ”, acima citada, por 
ocasião do cadastramento da sua proposta. 

4.2 Planilha de Orçamento do Pregão – Os campos deverão ser preenchidos em TELA es-
pecífica fornecida pelo “sistema de pregão eletrônico”, e, após a conferência de todos os 
dados, “CONFIRMADA”  pelo PROPONENTE. 

 
ATENÇÃO: A Planilha de Orçamento do Pregão será pre enchida na tela e s-

pecifica do “sistema pregão eletrônico” com o valor  total da 
proposta e nunca com o preço unitário. 

NOTA: A PROPOSTA deverá ser elaborada considerando as condições estabeleci-
das neste EDITAL e seus anexos, especialmente quant o ao preço máximo 
EMAE, conforme subitem 9.13.1 deste EDITAL, observa ndo ainda os seguin-
tes requisitos : 

a) Estarem inclusos no preço total, seguro, tributos e demais impostos que incidam sobre o 
preço, bem como todas as demais despesas necessárias para a prestação dos serviços, 
objetos desta licitação. 

b) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incor-
retamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considera-
dos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços respectivos, se-
rem fornecidos à EMAE sem ônus adicionais. 

c) Os preços deverão ser expressos em Reais (R$), não se admitindo proposta em moeda 
estrangeira. 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sua apresentação; 

e) Qualquer desconto já deve estar embutido nos preços unitários e não deve ser expresso, 
sob nenhuma hipótese, em item adicional à Planilha de Orçamento do Pregão. 

f) A base dos preços propostos é o mês correspondente à data da realização da licitação. 
g) Não é permitida proposta inferior à quantidade prevista neste edital. 
h) Não serão admitidas propostas alternativas. 

5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
5.1. Habilitação Jurídica 

5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente Regis- trado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, e no  caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição  dos seus ad-
ministradores. Na hipótese de sociedades simples, apresentar inscrição do ato 
constitutivo vigente. 

5.1.3 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento ex-
pedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
Nota : As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão ter repre-

sentação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa e judicialmente. 

5.1.4 Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte me-
diante apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente 
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exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente 
registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídi-
cas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condi-
ção de ME ou EPP. 

           Nota:  Este documento deverá ser apresentado obrigatoriame nte junto com a 
documentação de habilitação, mesmo que seja apresen tado o CRC.  

5.1.5  Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Pessoas Jurídicas, no caso de socie-
dade civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

5.2. Regularidade Fiscal 
5.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, do Ministério da 

Fazenda (CNPJ), mediante a apresentação do comprovante de inscrição de situ-
ação cadastral emitida via Internet. 

5.2.2 Prova de Regularidade para com as Fazendas; 
a) Federal (mediante Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Fede-

rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como Certidão Negati-
va de Débitos, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil); 

b) Estadual (mediante Certidão de Regularidade de Débito do ICMS), e  
c) Municipal (mediante Certidão de Regularidade de Débito do ISS), observan-

do-se em relação a este tributo a Lei Complementar nº 116/2003, de 31/07/03, 
no que se refere à definição do Município competente para exigi-lo, ou outros 
documentos equivalentes, na forma da Lei. 

5.2.3 prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

5.2.4  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943. 

 
Nota: Será admitida para fins de regularidade fisca l a certidão positiva, com 

efeito, de negativa .  
 

5.3 Qualificação Econômico Financeira 
5.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei: 
a) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em di-

ário Oficial ou Jornal de grande circulação, onde o licitante está estabelecido. 
b) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro 

Diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do re-
sultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e 
encerramento registrados na Junta Comercial ou Cartório. 

5.3.2 Cálculo demonstrando a boa situação financeira da licitante em conformidade com 
o balanço apresentado, comprovando a atendimento dos seguintes índices: 

Liquidez Geral              
( )
( ) 0,1≥

+
+=

ELPPC

RLPAC
   maior ou igual a 1,000 

Liquidez Corrente           0,1≥=
PC

AC
  maior ou igual a 1,000 

Endividamento do Ativo  
( )

( ) 9,0≤+=
AT

ELPPC
   menor ou igual a 0,900 

Onde: 
⇒AC  Ativo Circulante; 
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⇒RLP Realizável a Longo Prazo; 
⇒PC  Passivo Circulante; 
⇒ELP  Exigível a Longo Prazo 
⇒AT  Ativo Total 

 
Obs .: 1) Para apuração dos índices econômicos-financeiros acima, será conside-

rado o resultado até a 3ª (terceira) casa decimal, desprezando-se as 
demais casas. O não atendimento em quaisquer dos índices, observa-
do tal critério, implicará na inabilitação da PROPONENTE. 

          2) A PROPONENTE com menos de um ano de existência – que ainda não 
tenha balanço – deverá apresentar demonstrações contábeis provisó-
rias, balancete patrimonial e demonstração do resultado, do período 
mínimo de 3 (três) meses, ou balanço de abertura. 

5.3.3 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

 
 5.4  Qualificação Técnica 
 5.4.1 Apresentação de certidão(ões) atestado(s) de capacidade técnica, em nome do 

PROPONENTE expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s), de direito público ou privado 
elaborado em papel timbrado da empresa emitente que comprove(m) que o mes-
mo  prestou ou está prestando serviços de atividades pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, considerando–se 50% da execução pretendida. 
5.4.2.1 Se possível o(s) documento(s)  deverá(ão) conter informações necessá-

rias  para avaliação da experiência  do PROPONENTE, indicando o nú-
mero de contrato, descrição do objeto, quantidades e prazo. 
Nota : Só será(ão) considerado(s) atestado(s) em nome da PROPONEN-

TE. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) em nome individual de pro-
fissional. 

5.4.3 O PROPONENTE deverá apresentar DECLARAÇÃO  de que, se vencer a licita-
ção, apresentará, diretamente ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo 
de até 45 dias contados a partir da data de assinatura do Contrato, as comprova-
ções de redes credenciadas, conforme especificação técnica. 

      5.5   Outras Comprovações 
5.5.1 Declaração do PROPONENTE de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no artigo 7° 
inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, pe-
rigoso ou insalubre aos menores e dezoito anos e de qualquer trabalho a meno-
res de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
conforme modelo constante do Anexo 2 deste edital, também constante na pági-
na da EMAE na Internet no endereço, www.emae.com.br /licitações /pregão ele-
trônico /cadastre sua empresa /saiba mais. 

5.5.2 Declaração elaborada em papel timbrado da empresa da PROPONENTE e subs-
crita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposi-
ções da Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999. 

5.5.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovação da 
condição e seu enquadramento nos comandos do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos, 
em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, em original ou cópia au-
tenticada. 

5.6 OBSERVAÇÕES GERAIS:  
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a) O Certificado de Registro Cadastral (CRC) completo , da EMAE – Empresa Metropoli-
tana de Águas e Energia S.A., dispensa a apresentação dos documentos exigidos nos 
subitens 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3 e 5.5.1, não  estando dispensada a apresentação 
dos documentos exigidos nos subitens 5.2.4, 5.4, 5.5.2 e 5.5.3, os quais deverã o ser 
apresentados, após solicitação do Pregoeiro, para f im específico de participação 
nesta licitação. 
a1) A Ficha Cadastral do CAUFESP – Situação Ativo substituirá a apresentação dos 

documentos relacionados nos subitens 5.1, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. Os documentos 
relativos aos demais itens deverão ser enviados, na  fase de habilitação e 
somente a pedido do Pregoeiro. 

a2) A Ficha Cadastral do CAUFESP – Outras Situações (exceto Suspensão Temporá-
ria, Inidoneidade, Impedimento de Licitar e Contratar, Inativo, Pré-Cadastro, Ca-
dastro Inicial ou e Em Regularização) possibilita a participação do Licitante no cer-
tame, no entanto, na fase de habilitação todos os documentos relacionados no 
item 5 deverão ser enviados, a pedido do Pregoeiro. 

b) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral Simplificado  (CRC), da EMAE - 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. dispensa a apresentação dos docu-
mentos exigidos nos subitens 5.1, 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 deste EDITAL, não  estando dis-
pensada a apresentação dos documentos exigidos nos subitens 5.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.2 
e 5.5.3, os quais deverão ser apresentados, após so licitação do Pregoeiro, para 
fim específico de participação nesta licitação. Será inabilitada  a PROPONENTE 
que não atender os índices contábeis estabelecidos neste Edital. 

c) Fica o PROPONENTE cientificado que somente será considerado válido o CRC EMAE 
ou a Ficha Cadastral CAUFESP, se todos os documentos neles relacionados estive-
rem com seus prazos válidos na data da realização da sessão publica do Pregão. Fica 
assegurado ao PROPONENTE o direito de apresentar a documentação referente aos 
subitens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5.1 deste Edital, atualizada na própria sessão, para o fim es-
pecífico de participação nesta licitação. 

d) Mesmo que seja apresentado o CRC da EMAE ou Ficha Cadastral CAUFESP, obser-
vado o disposto na letra “a” acima deverá ser apresentado obrigatoriamente no caso 
de microempresa ou empresa de pequeno porte o documento citado no subitem 5.1.4 
do edital.  

e) Não serão aceitos em qualquer fase deste pregão eletrônico, protocolos de entrega ou 
solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente 
EDITAL e seus Anexos. 

f) O(s) documento(s) descrito(s) nos subitens 5.2.4, 5.4 e 5.5.2 deste Edital deve(m) ser 
enviado(s) ao Divisão de Suprimentos, por via de fac-símile ou e-mail a pedido do 
Pregoeiro por ocasião da realização da fase de habilitação, e 5.5.3, em se tratando 
de microempresa ou empresa de pequeno porte . 
A EMAE alerta que é dever do PROPONENTE disponibili zar imediatamente ao 
Pregoeiro, por e-mail ou fac-simile, os documentos de habilitação que não são 
substituídos pelo CRC emitido pela EMAE ou Ficha Ca dastral  CAUFESP tão lo-
go seja solicitado, sob pena de declaração de sua i nabilitação, em observância 
aos princípios da celeridade e da razoabilidade. 

g) O PROPONENTE Vencedor deverá apresentar os documentos necessários à habilita-
ção, no original ou cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou ainda mediante publi-
cação em órgão de imprensa oficial, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
contado da realização da sessão pública, na Avenida Nossa Senhora de Sabará, 
5312, na Divisão de Suprimentos (Escritório 81) , Vila Emir – São Paulo – SP. 

h) A Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, o Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 
Federal, a Certidão Conjunta de Débitos relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, CND Trabalhista, emitida pelo Tribunal Regional do Tra-
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balho, poderão ser obtidas por meio do acesso via internet, estando a aceitação des-
ses documentos condicionada à confirmação de sua validade. 

i) Os documentos/certidões exigidos para habilitação deverão ter validade na data da 
realização da sessão pública para recebimento dos envelopes. Na hipótese de não 
constar prazo de validade nos documentos/certidões apresenta das, a EMAE aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a d ata 
de realização da Licitação . 

j) Se o PROPONENTE estiver desobrigado a qualquer recolhimento fiscal exigido para 
habilitação deverá fazer prova de tal condição por meio de documento emitido pelo ór-
gão competente. 

k) O PROPONENTE enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte de-
ve apresentar os documentos relacionados no subitem 5.2 deste EDITAL, mesmo que 
contenham restrições impeditivas para a comprovação de regularidade, devendo efe-
tuar tal comprovação por ocasião da assinatura do contrato, conforme subitem 
10.7.1.2 deste EDITAL. 

l) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada PROPONENTE credenciado. 
m) Caso existam dúvidas quanto a quaisquer das características do objeto ofertado, ou 

sobre quaisquer outros documentos ou dados constantes dos Anexos ao “Sistema do 
Pregão Eletrônico” apresentados pelos PROPONENTES, reserva-se a EMAE ao direi-
to de solicitar esclarecimentos e as comprovações necessárias. 

n) O PROPONENTE vencedor cujo objeto será executado por filial deverá apresentar 
suplementarmente, em sessão pública, sua documentação correspondente a essa 
condição, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos no subitem 5.2 
desta filial, sendo que a comprovação da regularidade fiscal pela filial não dispensa a 
comprovação de regularidade por parte da Matriz. Deverá apresentar, também, decla-
ração de que o contrato consequente da licitação deverá ser formalizado com a filial 
designada, a quem caberá o recebimento dos pagamentos devidos e o recolhimento 
dos tributos que lhe couber. 

6. DO CREDENCIAMENTO E ACESSO À PARTICIPAÇÃO NO PRE GÃO 
6.1. Caso o PROPONENTE não seja cadastrado na EMAE ou no CAUFESP deverá  requerer 

seu cadastramento via CAUFESP - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo, através do sítio www.bec.sp.gov.br, e deverá  solicitar seu credenciamento 
para obtenção de Senha de Negociação via EMAE através do sítio 
www.emae.com.br/licitacoes/pregãoeletronico. Esclarecimentos poderão ser obtidos pe-
los telefones nºs. 5613-2161 – Sr. Claiton  ou 5613-3515, ou pessoalmente na Av. Nossa 
Senhora de Sabará, 5312 – Vila  Emir – São Paulo/SP – Escritório 81  – Divisão de Su-
primentos (Setor de  Cadastro de Fornecedores ). 

6.2. O cadastro prévio e credenciamento é ato condicionante à participação do PROPONEN-
TE na sessão pública do Pregão Eletrônico EMAE.  

6.3. A TELA para realização do Credenciamento dos representantes das empresas interes-
sadas em participar do pregão eletrônico estará permanentemente disponível e deverá 
ser efetivado na página da EMAE na Internet, no endereço eletrônico – 
www.emae.com.br /licitações /pregão eletrônico /solicite sua senha de negociação 
/compor cadastro onde os interessados encontram as informações necessárias para o 
cadastramento da senha pessoal e intransferível, indispensável para participação nos 
Pregões Eletrônicos promovidos pela EMAE. 

6.4. O Manual do Licitante – Pregão Eletrônico  orienta os interessados quanto aos proce-
dimentos que devem ser adotados para a obtenção das senhas eletrônicas, dentre ou-
tras informações.   
a) A documentação relacionada no Manual do Licitante – Pregão Eletrônico, de- verá ser 

encaminhada em tempo hábil para análise e desbloqueio/aprovação respectiva se-
nha. 

6.5.  O Formulário de “Solicitação de Credenciamento ” será obtido depois de informados os 
dados básicos da empresa interessada, tais como razão social, endereço, número de 
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inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e-mail, nome do represen-
tante legal e sua qualificação mediante a indicação do número de Cadastro de Pessoa 
Física – CPF, e segmento de mercado onde a- tua desde que autorizada por seus atos 
constitutivos e suas alterações posteriores. Após o preenchimento do formulário de “So-
licitação de Credenciamento”, o  PROPONENTE deverá clicar em “enviar dados”. Neste 
momento surgirá a opção de impressão da “Solicitação de Credenciamento”, a qual de-
verá ser impressa e assinada pelo representante legal ou Procurador da Sociedade, 
com o respectivo reconhecimento de firmas, observado o disposto no subitem 6.6 deste 
Edital. 

6.6. Os interessados que possuem login/senha desbloqueados deverão imprimir a “Solicita-
ção de Credenciamento” disponibilizada no endereço eletrônico da EMAE, na opção Li-
citações – Pregão Eletrônico – “Obtenha sua senha de negociação” – Alterar/Consultar 
Cadastro, a qual deverá ser impressa e assinada pelo representante legal ou procurador 
da Sociedade, com o respectivo reconhecimento de firma, observado o disposto no subi-
tem 6.5 deste Edital. 

6.7. Caso haja alteração na indicação de representante legal ou procurador, o PROPONEN-
TE credenciado deverá comunicar imediatamente o fato à EMAE.   

6.8. A “Solicitação de Credenciamento” deverá ser enviada/apresentada na EMAE, localiza-
da na Av. Nossa Senhora de Sabará, 5312, Escritório 81  – Vila Emir – São Paulo-SP – 
na Divisão de Suprimentos (Setor de Cadastro de Fornecedores ), juntamente com o 
registro comercial, estatuto social ou contrato social em vigor devidamente autenticado 
por Tabelião de Notas (caso estes já não estejam em poder do Cadastro), no qual este-
jam expressos os poderes do(s) sócio(s) para representar a sociedade. Não serão acei-
tos documentos encaminhados via fac-símile ou sem as firmas reconhecidas. 

6.9. Será admitido somente um representante por PROPONENTE em cada Pregão Eletrônico 
da EMAE, porém poderão ser credenciados mais de um representante por sociedade 
para representá-lo nos Pregões Eletrônicos. 

6.10 Cada representante somente poderá atuar em nome de um único PROPONENTE no 
mesmo Pregão Eletrônico. 

6.11 O(s) sócio(s)/Procurador(es) da sociedade credenciada responde(m) integralmente pelas 
obrigações assumidas por seu representante legal, no Pregão Eletrônico as quais estão 
relacionadas no corpo da “Solicitação de Credenciamento” bem como por eventual uso 
indevido da senha, até o momento da formalização perante a EMAE da alteração socie-
tária do PROPONENTE, feita em observância as diretrizes traçadas pelo subitem 6.5  
deste Edital. 

6.12 O envio da Proposta e a participação na Sessão Pública do Pregão Eletrônico está con-
dicionada à conclusão do processo de Credenciamento nos termos apresentados nos 
subitens 6.1 à 6.14.  

6.13 O acesso ao sistema será permitido mediante a senha/login do representante da Socie-
dade credenciado na EMAE. 

6.14 A documentação deverá ser encaminhada no prazo improrrogável de até 2 (dois) dias 
úteis anteriores à da data designada para realização do Pregão Eletrônico  da EMAE, a 
fim de viabilizar sua análise e posteriormente desbloqueio/ aprovação da senha.      

7 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  HABILITAÇÃO E PRO-
POSTA. 
7.1. Na elaboração e apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação e da Proposta, os PROPONENTES deverão observar as instruções dispos-
tas neste item para posteriormente confirmá-las. 

7.2. As Propostas serão apresentadas via “sistema pregão eletrônico”. Todas as instruções 
de como navegar na INTERNET para participar do certame, de forma detalhada (passo 
a passo), poderão ser obtidas no “Manual do Licitante para o  Pregão Eletrônico” ,  
disponibilizado na página da EMAE no endereço eletrônico  – www.emae.com.br 
/licitações /pregão eletrônico. 
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7.3. O PROPONENTE deverá declarar via INTERNET, que atende plenamente aos requisi-
tos de habilitação por meio da confirmação da “Declaração de Pleno Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação e da Proposta”, disponibilizada no “Sistema Pregão Eletrôni-
co”. 

7.4.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, o PROPONEN- TE de-
verá declarar via Internet seu enquadramento nos comandos do artigo 3º da Lei Com-
plementar nº 123, de 14/12/2006 e sua não inclusão nas vedações previstas no § 4º do 
mesmo artigo.  
7.4.1. A declaração que se refere o subitem 7.4 é restrita a participação neste Pregão e 

possibilitará ao “sistema pregão eletrônico” a identificação somente da condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte – Licitante 01 ME ou EPP”, para 
aplicação em momento oportuno, do direito de preferência, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, de 14/12/2006. 

7.4.2. O PROPONENTE que não declarar seu enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, não poderá usufruir do direito de preferência de que 
trata a referida Lei Complementar. 

8.  ABERTURA DAS PROPOSTAS 
8.1 A sessão pública do Pregão Eletrônico da EMAE será conduzida, via INTERNET , pelo 

Pregoeiro com o auxilio da Equipe de Apoio, designada para esse fim, conforme fixado no 
artigo 14 do Regulamento do Pregão Eletrônico da EMAE.  

8.2 O Pregoeiro dará início à sessão pública do Pregão Eletrônico da EMAE com abertura 
automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, enviadas pelos representan-
tes credenciados até a data e hora limite fixados no item 2 deste Edital. 

8.3 Após o horário limite fixado para envio das “Propostas”, nenhuma outra será recebida pe-
la EMAE, não cabendo ao PROPONENTE qualquer direito de reclamação. 

  a) Todas as referências citadas no Edital, bem como o aviso de abertura de pregão ele-
trônico e sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF, o que deverá ser re-
gistrado no sistema e na documentação relativa ao certame. 

  b)  No horário previsto no Edital, o Pregoeiro, mediante utilização de senha pessoal e 
intransferível de acesso ao sistema eletrônico, iniciará a sessão pública do Pregão 
Eletrônico da EMAE. 

 8.4 As “Propostas” serão abertas e conhecidas, em sessão pública, pelo Pregoeiro  nomeado 
pela EMAE, que deverá obrigatoriamente disponibilizar de imediato o conteúdo das “Pro-
postas” na forma apresentada, sem, contudo, identificar os  PROPONENTES. 

  a) É de responsabilidade exclusiva do PROPONENTE a operação do sistema eletrôni-
co, via “INTERNET”, onde se presume sua total capacidade civil e técnica para a rea-
lização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico da EMAE. 

  b) Toda e qualquer manifestação de vontade expressa no sistema de pregão eletrônico 
vinculará o respectivo representante legal e/ou licitante, sendo considerada válida e 
verdadeira, ainda que o acesso tenha sido feito por terceiros, respondendo pelas res-
pectivas perdas e danos causados à EMAE e/ou terceiros  em razão da mencionada 
manifestação. 

  c)  Todo e qualquer prejuízo causado à EMAE e/ou terceiros pela irregular utilização do 
sistema de pregão eletrônico, será de exclusiva responsabilidade do  representante 
legal e/ou licitante identificado pelo login e senha utilizados no acesso. 

d) O representante legal e/ou licitante deverá acompanhar cautelosamente o andamento 
dos pregões para os quais estiver habilitado, reconhecendo ser de sua única e exclu-
siva responsabilidade a perda de negócios ou de qualquer fase dos pregões eletrôni-
cos, decorrente da falta de cautela ou da inobservância das disposições aqui previs-
tas, bem como da sua desconexão ao sistema de pregão eletrônico, ainda que esta 
ocorra por evento de caso fortuito ou de força maior. 

 8.5 A revelação da identidade dos autores das “Propostas” e lances somente ocorrerá na fase 
de habilitação, tanto para o Pregoeiro como para os PROPONENTES e demais observado-
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res, exceto o PROPONENTE detentor da “melhor oferta”, que será identificado pelo prego-
eiro para fins de negociação. 

  ATENÇÃO: Senhores PROPONENTES, a inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outros 
elementos indicativos nas propostas ofertadas ou em seus respectivos ane-
xos (exceto marcas), que permitam ou possibilitem a identificação do PRO-
PONENTE que a apresentou, implicará em desclassificação da proposta, im-
pedindo a continuidade da participação nesta licitação. 

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
9.1 O julgamento das propostas será pelo critério de menor preço global , assim considerada 

aquela que apresentar a “menor taxa de administração de serviços”, a qual poderá ser 
positiva, negativa, ou igual a zero. Serão computados todos os custos decorrentes de 
equalizações técnicas, comerciais e tributos, bem como todos os eventuais créditos e/ou 
benefícios fiscais que a mesma possa obter. 

9.2 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabeleci-
das neste Edital e seus anexos, sendo permitido ao PROPONENTE sanear falhas formais, 
na própria sessão. 
9.2.1 As falhas formais são definidas como aquelas que não afetam o conteúdo das pro-

postas e que podem ser supridas sem afronta ao artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
que veda a realização de diligência administrativa para incluir informações essenci-
ais que deveriam constar, originalmente, da proposta de preços ou da documenta-
ção de habilitação. 

9.2.2 Serão desclassificadas as propostas : 
a) que não atendam as exigências deste edital mesmo após realizadas as  diligên-

cias julgadas necessárias pelo Pregoeiro;  
b) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no EDI-

TAL; 
c) que por ação do PROPONENTE contenham elementos que permitam a  sua 

identificação.  
9.3 Concluída a análise da(s) proposta(s) de preços, considerando o disposto neste EDITAL, e 

no tempo regulamentar concedido pelo Pregoeiro para a etapa de lances, prevalecendo o 
horário limite registrado pelo sistema, no painel e em mensagem registrada no “chat”, será 
permitido aos PROPONENTES detentores das propostas selecionadas realizar novas ofer-
tas por meio de lances eletrônicos, sucessivos e aleatórios, somente via sistema eletrônico 
de domínio público o lance efetuado e o horário de sua oferta, os quais serão ordenados 
de forma decrescente. 

9.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à pro-
posta de menor preço, observada a redução mínima admitida entre eles, fixada em 
R$10.000,00 (dez mil reais).   

9.5 Na hipótese de ausência do PROPONENTE na sessão pública eletrônica, a sua proposta 
não será desclassificada, vez que esta será julgada na forma fixada neste Edital, restando 
afastado somente o direito de ofertar lances e interpor recurso administrativo. 

9.6 Caso o PROPONENTE, na etapa de lances, oferte valor incorreto, deverá admiti-lo publi-
camente através do sistema eletrônico, dentro do tempo concedido para a  oferta de lan-
ces, definido no subitem 9.7 deste Edital, solicitando seu cancelamento ao Pregoeiro que 
decidirá motivadamente quanto à sua aceitação. 

9.7 O Pregoeiro estipulará tempo regulamentar de 5 (cinco) a 30 (trinta) minutos, totalmente 
controlado pelo sistema, para que os PROPONENTES detentores das  propostas classifi-
cadas apresentem lances. 

9.8 Quando algum PROPONENTE ofertar lances faltando 05 (cinco) minutos do tempo regu-
lamentar para encerramento da etapa de lances, o sistema eletrônico automaticamente 
prorrogará o tempo restante por mais 05 (cinco) minutos, contados a partir do horário do 
referido lance, e caso ainda haja lance nessa prorrogação serão concedidos aos PROPO-
NENTES outros 05 (cinco) minutos, e assim sucessivamente, até que não haja mais regis-
tro de novos lances. 
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9.8.1 O horário de prorrogação a ser considerado é aquele registrado no painel e em 
mensagem registrada no “chat”, período esse administrado, automaticamente, pelo 
Sistema Eletrônico. 

9.8.2 O cálculo do tempo de prorrogação observa o critério de arredondamento  de horá-
rio em nível de “segundos” e pelo processamento das informações demandado pelo 
Sistema Eletrônico. 

9.9 A desistência em apresentar lance eletrônico, implicará somente na exclusão do PROPO-
NENTE da etapa de lances, mantida a proposta para efeito de classificação.  

9.10 O encerramento da etapa de lances se dará por desistência de fazê-lo por todos os parti-
cipantes. 

9.11 Caso não se realize lance eletrônico ou declarada encerrada a etapa de lances serão or-
denadas as propostas, em ordem crescente de valores para apuração do menor valor. 

9.12 Será assegurada ao PROPONENTE que se enquadre como microempresa e empresa de 
pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
9.12.1 Ao PROPONENTE que se enquadre como microempresa e empresa de pequeno 

porte, detentor da proposta de menor valor (com sua proposta original ou com seu 
último lance ofertado), dentre aquelas, na mesma condição, cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao menor valor apurado conforme 
subitem 9.11, será concedido o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para apresen-
tação de novo valor dispensado da regra de redução mínima de lance prevista no 
subitem 9.4, porém, que seja inferior ao menor valor apurado conforme subitem 
9.11, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

9.12.2 No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos anteriormente, será 
realizado sorteio, entre elas para novo ordenamento das propostas e para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar novo valor. 

9.12.3  Não havendo apresentação de novo valor, inferior ao menor valor apurado confor-
me subitem 9.11, ou havendo renúncia do direito de preferência, serão convoca-
dos para o exercício do mesmo direito, respeitada a ordem das propostas, obser-
vado o disposto no subitem 9.12.2, os demais PROPONENTES. 

9.12.4  Na hipótese de todos os PROPONENTES na situação prevista no subItem 9.12.1 
renunciarem ao direito de preferência será considerado primeiro classificado o 
PROPONENTE que apresentou o menor valor apurado, conforme subitem 9.11. 

9.12.5 Caso, o menor valor apurado conforme subitem 9.11 seja de PROPO-NENTE que 
se enquadre como microempresa e empresa de pequeno porte, não será assegu-
rado o direito de preferência passando-se, desde logo, a classificação e negocia-
ção do preço. 
Nota : A ausência, na sessão pública, do representante legal do PRO-PONENTE 

que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, resul-
tará na preclusão a exercer o direito de preferência que lhe confere a Lei 
Complementar nº 123/06, em especial o § 3º, Inciso III do artigo 45. 

9.13 Cumpridas as regras contidas no item 9.12 anterior, após negociação, o Pregoeiro exa-
minará a aceitabilidade das Propostas, para classificação final, procedendo conforme se-
gue: 
9.13.1 O critério de aceitabilidade das propostas será efetuado com base no Orçamento 

EMAE, Anexo 1 deste EDITAL, sendo que serão desclassificadas as propostas 
com preço(s) superior(es) ao constante no referido anexo, que fica estipulado 
como limite máximo para o valor da proposta. 

9.13.2 É facultado ao Pregoeiro solicitar ao PROPONENTE a demonstração da exequibi-
lidade dos preços ofertados, por meio de suas composições e respectivas justifi-
cativas que comprovem que os preços dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto li-
citado. 
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9.13.3 O Pregoeiro tem a prerrogativa de suspender a sessão pública eletrônico para 
análise mais apurada da aceitabilidade dos preços. 

9.14 Considerada aceitável a oferta de menor preço, serão analisadas as condições de habili-
tação de seu autor, sendo-lhe permitido o saneamento de falhas formais relativas à do-
cumentação na própria sessão, observando-se a definição de falhas constantes no subi-
tem 9.2.1, deste Edital. 

9.15  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o PROPONENTE será decla-
rado vencedor do certame. 

9.16 O PROPONENTE que não atender as exigências de habilitação, conforme itens 5 e 5.6 - 
OBSERVAÇÕES GERAIS  deste EDITAL será inabilitado. Nesta hipótese, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, observando o direito de preferência às 
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto neste EDITAL, decidi-
rá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
de seu autor e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo PRO-
PONENTE atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

9.17 Quando comparecer apenas um PROPONENTE ao pregão eletrônico ou houver única 
proposta válida, é prerrogativa do Pregoeiro negociar com o autor da proposta ou, depois 
de analisadas as limitações do mercado, e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a 
preços, optar por considerá-la fracassada repetindo a licitação sem prejuízo para a 
EMAE, ou ainda optar por suspender o pregão eletrônico. 

9.18 Será admitido para correção das falhas formais ou esclarecimentos adicionais, desde que 
ocorrida a hipótese descrita no subitem 9.2.1 deste Edital, o encaminhamento por meio 
de documento via fac-simile, e-mail ou qualquer outro meio  que produza o efeito neces-
sário à correção e/ou esclarecimento solicitado, sendo  que o PROPONENTE deverá en-
viar o documento em original ou cópia autenticada por Tabelião de Notas no prazo de até 
2 (dois) dias úteis, após a realização da licitação. 

9.19 Após o término da sessão pública eletrônica, será lavrada a respectiva ata na qual cons-
tará todas as ocorrências registradas, em especial a classificação das Propostas, valores 
dos lances apresentados, a indicação do PROPONENTE vencedor, devendo ser divulga-
da no sistema eletrônico. 

9.20 Formalizado o encerramento da sessão pública, o ‘sistema de pregão eletrônico” disponi-
bilizará aos interessados o histórico de registro das Propostas apresenta-  das pelos 
PROPONENTES e dos seus respectivos lances, a classificação das   propostas, em or-
dem crescente de valores finais ofertados, registro da negociação com o PROPONENTE 
que ofereceu a proposta de menor preço e o resultado final da Licitação restando indica-
do o vencedor do certame ou se a Licitação foi considerada fracassada ou deserta. 

9.21 O vencedor deverá apresentar nova planilha de quantidades e preços, Anexo II , da Minu-
ta de Contrato (Anexo 4  deste Edital), atualizada de acordo com o lance final ofertado, 
observado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em papel impresso do PROPONENTE, 
no endereço indicado na letra “g”  do item 5.6 “OBSERVAÇÕES GERAIS ”, deste Edital.  
9.21.1 À EMAE é reservado o direito de negociar os valores dos preços unitários propos-

tos pelo PROPONENTE vencedor, com base no Anexo 1 deste  EDITAL, man-
tendo-se o mesmo valor total objeto da adjudicação. 

9.22 Não sendo apresentada(s) a(s) nova(s) Planilha(s) de Quantidades e Preços no  prazo fi-
xado no subitem 9.21, o PROPONENTE será considerado DESISTENTE, sujeitando-se 
às penalidades constantes neste EDITAL, sendo que o Pregoeiro  poderá convocar os 
outros PROPONENTES que tiveram suas propostas classificadas, respeitada a ordem de 
classificação, para que negocie a obtenção de melhor preço e decida sobre sua aceitabi-
lidade e, em caso positivo, verifique suas  condições de habilitação. 

9.23 Na hipótese de desconexão do Pregoeiro, por problemas técnicos ocorridos no sitio da 
EMAE, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá perma-
necer acessível aos PROPONENTES para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
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9.23.1 Na hipótese de desconexão dos participantes por problemas técnicos o corridos 
no sítio da EMAE, em qualquer etapa do Pregão Eletrônico, o  Pregoeiro retoma-
rá o processo, decidindo sobre a continuidade, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.23.2 Em qualquer dos casos, quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão poderá ser suspensa e será reiniciada somente após a 
comunicação expressa aos PROPONENTES, ou após a respectiva ciência de to-
dos os PROPONENTES, oportunidade em que o Pregoeiro dará prosseguimento 
a Sessão Pública do Pregão Eletrônico. 

9.23.3 Quando a desconexão do sistema persistir inviabilizando o prosseguimento do 
Pregão Eletrônico este estará automaticamente suspenso, mantendo-se válidos e 
aproveitáveis os atos até então praticados e registrados pelo “sistema de pregão 
eletrônico”. A retomada dos trabalhos obedecerá à razoabilidade quanto à ante-
cedência entre a comunicação expressa da EMAE e a data/horário para a reto-
mada dos trabalhos do mesmo ponto em que a sessão pública foi paralisada. 

9.24 O sistema de pregão eletrônico da EMAE estará à disposição, na internet, permanente-
mente. A EMAE não se responsabilizará, por eventuais interrupções e suspensões no sis-
tema de pregão eletrônico que ocorrerem por motivos alheios à sua vontade. 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
10.1 Os pagamentos e demais operações financeiras decorrentes da contratação serão feitos 

exclusivamente por meio de crédito aberto em conta corrente no Banco do Brasil S.A. 
em nome dos credores. 

10.2 Toda e qualquer informação relativa a esta licitação deverá ser solicitada por escrito, por 
meio da página da EMAE, www.emae.com.br /licitações /pregão eletrônico, até o 2º (se-
gundo) dia útil anterior à data de realização da licitação. 

10.3 A solicitação de informações não motivará a prorrogação da data da realização desta li-
citação. 

10.4 Eventual(is) Impugnação(ões) ao EDITAL deverá(ão) ser enviada(s) exclusivamente por 
meio da página da EMAE, no endereço eletrônico indicado no subitem 10.2, deste EDI-
TAL. 
10.4.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL, perante a EMAE, o 

PROPONENTE que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de re-
alização da licitação.  

10.4.2 A(s) impugnação(ões) ao EDITAL não terá(ão) efeito(s) suspensivo.   
10.4.3  Acolhida(s) a(s) impugnação(ões) arguida(s) em face deste Edital, o Pregoeiro 

designará nova data para realização da sessão pública eletrônica.  
10.5 Interpretações, correções e/ou alterações elaboradas pela EMAE serão comunicadas, 

por escrito, via web, a todos que tiverem obtido o Edital. 
10.5.1 Respostas aos esclarecimentos, como também os aditamentos ao Edital, serão 

disponibilizados na página da EMAE – www.emae.com.br /licitações /pregão 
eletrônico. 

10.5.2 Para os interessados serão enviados e-mails contendo o inteiro teor das   mani-
festações da EMAE, quanto às respostas dos esclarecimentos e aditamentos. 

10.5.3 Em se tratando de aditamentos, a EMAE os divulgará pela mesma forma  que 
se deu o texto original do Edital, observadas as condições do parágrafo 4º do 
artigo 21 da Lei 8.666/93. 

10.5.4  É de única responsabilidade do interessado o correto e preciso fornecimento e 
atualização de seu endereço eletrônico (e-mail) e demais códigos de acesso 
dos meios de comunicação à distância, a serem utilizados pela EMAE para o 
contato e envio de correspondência. A EMAE não se responsabiliza por desvi-
os de correspondências por conta do fornecimento de dados imprecisos ou falta 
de atualização. 

10.6 A manifestação motivada da intenção de interpor recurso deverá ser feita no final da 
sessão pública do pregão eletrônico, podendo o(s) interessado(s) juntar memorial(is) no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, no endereço eletrônico indicado no  subitem 10.2 deste 
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Edital, sendo facultado aos demais PROPONENTES a apresentação de contra-razões 
em igual número de dias, que terão início no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
10.6.1 A falta de manifestação imediata e motivada do PROPONENTE, em sessão 

pública eletrônica, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo Pregoeiro ao PROPONENTE vencedor. 

10.6.2 O acolhimento do recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto a(s) nulidade(s). 

10.6.3 Decidido(s) o(s) recurso(s), esgotando-se a fase de recursos administrativos, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico ao PROPO-
NENTE vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

10.7 Após a homologação do resultado desta licitação, o PROPONENTE vencedor será 
convocado e deverá comparecer para formalização do instrumento contratual, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das 
penalidades estabelecidas neste EDITAL e todos seus   Anexos. 
10.7.1  Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débitos da adjudicação perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, me-
diante Certidão Negativa Débitos, perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante prova de situação regular, perante a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mediante 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e divida ativa 
da União, e perante a Justiça do Trabalho, mediante a certidão negativa (CND 
Trabalhista), nos termos do Título V-II da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, estiverem com os 
prazos de validade vencidos, a EMAE verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e ane-
xando os documentos passíveis de obtenção por tais meios. 
10.7.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informa-

ções, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apre-
sentação das certidões respectivas com prazos de validade em vi-
gência na data da assinatura do contrato, sob pena de a contração 
não se realizar. 

10.7.1.2  Em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser 
apresentada a documentação a que refere a letra “k” das OBSER-
VAÇÕES GERAIS  item 5.6 deste EDITAL, até a data  de assinatura 
do contrato, a partir da data da convocação, conforme disposto no 
subitem 10.7. 

10.7.2 Para atendimento ao Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo, ao 
assinar o instrumento contratual, o PROPONENTE ao qual for adjudicado o ob-
jeto desta licitação, deverá assinar o ‘Termo de Ciência e de Notificação”, Ane-
xo 3  deste EDITAL. 

10.8 Antes da celebração/assinatura do Contrato será feita a consulta prévia ao CADIN ES-
TADUAL , por meio do endereço eletrônico  
http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual, em nome da empresa vencedora do cer-
tame, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, visando a verificação de 
existência de registro de eventual débito em seu nome.  

         10.8.1 Em caso positivo, a empresa vencedora deverá regularizar a situação financeira 
até a data limite para celebração / assinatura do Contrato, conforme item 10.7, 
deste Edital. 

         10.8.2 Decairá do direito de contratação a empresa vencedora do certame, que não re-
gularizar sua situação financeira no CADIN ESTADUAL , no prazo do item 10.7, 
deste edital, em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual nº 53.455, de 19 
de setembro de 2008.  
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10.9  O não cumprimento das condições estabelecidas nos subitens 10.7 e 10.8 acima ou o 
não comparecimento para assinatura do contrato ou a prática de qualquer ato, por parte 
do PROPONENTE, que inviabilize a contratação, implicará na aplicação das penalida-
des previstas no item 11.2 deste EDITAL, retomando-se o procedimento licitatório con-
forme 9.16 deste EDITAL. 

10.10 Fica assegurado à EMAE o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, 
a qualquer tempo a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da le-
gislação vigente. 

10.11 As normas que disciplinam o Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da 
futura contratação. 

10.12 Os casos aqui omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base no Regulamento da 
EMAE para modalidade de Licitação denominada Pregão Eletrônico.  

10.13 O resultado e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de publicidade, se-
rão divulgados na Internet por meio do endereço eletrônico  www.emae.com.br 
/licitações /pregão eletrônico e publicados no Diário Oficial do  Estado. 

11. DAS PENALIDADES 
11.1 Ficará sujeito a multa de até 05% (cinco por cento), do valor total consignado na  pro-

posta final o PROPONENTE que injustificadamente não aceitar ou se recusar  a assinar 
o contrato de prestação de serviços (Anexo 4  deste Edital), dentro do prazo fixado no 
subitem 10.7, deste Edital, a critério da Administração. 

11.2 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pe-
lo PROPONENTE, poderá ele sofrer as sanções abaixo, a critério da EMAE, observan-
do o disposto nos artigos 77 a 79, 80 a 87, da Lei nº 8.666/93 e suas modificações, iso-
lada ou cumulativamente: 
11.2.1  Desclassificação, se a licitação encontrar-se em fase de julgamento; 
11.2.2 Não adjudicação do objeto, sem prejuízo das penalidades previstas, se o PRO-

PONENTE tiver obtido a primeira colocação e a adjudicação não tiver sido efe-
tuada; 

11.2.3 Advertência; 
11.2.4 Rescisão do instrumento contratual; 
11.2.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a EMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e 
11.2.6 Recomendação à autoridade competente, da Declaração de Inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 
12 DOS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 
Anexo 1 - Demonstrativo de Orçamento 
Anexo 2 - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho (Modelo); 
Anexo 3 - Termo de Ciência e de Notificação 
Anexo 4 - Minuta do Contrato 
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ANEXO 1 DO EDITAL 
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº AIS/AH/5045/2012 

 
OBJETO: Prestação de serviços de Administração e Fo rnecimento do Auxilio Refeição/Alimentação e Auxili o Alimentação (cesta 

básica) em forma de cartão eletrônico/magnético ref eição/alimentação e cartão eletrônico/magnético ali mentação (cesta 
básica) e respectivas senhas, destinados aos empreg ados da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Ene rgia S/A. 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 
DE CARTÃO 

 

VALOR DOS  
CREDITOS 

TAXA DE 

ADMINIS-

TRAÇÃO(%) 

PREÇO  
MENSAL 

 

PRAZO 
 (MESES) 

PREÇO TOTAL 
 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 191 103,14 0,15 104,69 24 479.898,96 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 71 123,91 0,15 125,77 24 214.312,08 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 83 144,51 0,15 146,68 24 292.186,56 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 33 165,11 0,15 167,59 24 132.731,28 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 47 206,78 0,15 209,88 24 236.744,64 

REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO 700 501,86 0,15 509,39 24 8.557.752,00 

     TOTAL 9.913.625,52 
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ANEXO 2 DO EDITAL 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(MODELO) 
 

À 
 
EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A . 
 
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - AIS 
 
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº AIS/AH/5045/2012 

 
OBJETO: Prestação de serviços de Administração e Fo rnecimento do Auxilio 

Refeição/Alimentação e Auxilio Alimentação (cesta b ásica) em forma de cartão 
eletrônico/magnético refeição/alimentação e cartão eletrônico/magnético 
alimentação (cesta básica) e respectivas senhas, de stinados aos empregados da 
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A . 

 
 
Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa___ (nome da empresa LICITANTE), 

interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência realizado pela EMAE, declaro sob as 

penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6544 de 22/11/1989 e 

do inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8666 de 21/06/93, a ________ (nome da empresa LICI-

TANTE) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à ob-

servância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

___________________________________ 
Responsável (nome/cargo/assinatura) 

 
 
 
 

____________________________________ 
Nome da Empresa LICITANTE 
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ANEXO 3 DO EDITAL 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Órgão ou Entidade: EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A. 
 
Contrato nº   
 
Objeto:  Prestação de serviços de Administração e Fornecimen to do Auxilio 

Refeição/Alimentação e Auxilio Alimentação (cesta b ásica) em forma de cartão 
eletrônico/magnético refeição/alimentação e cartão eletrônico/magnético 
alimentação (cesta básica) e respectivas senhas, de stinados aos empregados da 
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A . 

 
Contratante: EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A. 
 
Contratada: 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cien-
tes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramita-
ção processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 
mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformi-
dade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de  14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir 
de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
Local e data 
 
 
Pela EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A. 
 
 
  
      
 
Pela Contratada: 
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 ANEXO 4 DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº AIS/AH/5045/2012 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS No 
 

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A . 
Av. Nossa Senhora de Sabará, 5312 

CEP: 04447-011 - São Paulo - SP 
CNPJ: 02.302.101/0001-42 

Inscr. Est. 115.026.483-117 
 

CONTRATADA:  
ENDEREÇO:  
CNPJ:      INSCR. ESTADUAL:  

 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
Prestação de serviços de Administração e Fornecimen to do Auxilio Refeição/Alimentação e 
Auxilio Alimentação (cesta básica) em forma de cart ão eletrônico/magnético 
refeição/alimentação e cartão eletrônico/magnético alimentação (cesta básica) e respectivas 
senhas, destinados aos empregados da EMAE – Empresa  Metropolitana de Águas e Energia 
S/A., conforme Especificação Técnica, Anexo I deste contrato. 
§1º - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade 
requerida. 
§2º  - O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário; 
§3º – A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, respeitadas as condições prescritas na Lei 8.666/93, e 
suas alterações. 
§4º - Os casos omissos no presente contrato administrativo regem-se pela Lei Federal nº 8.666/93 
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO 
O valor deste contrato é de R$.........., (_________________), base __________/____, na condição 
à vista, conforme demonstrado na Planilha de Quantidades e Preços, Anexo II, deste instrumento. 
CLÁUSULA 3ª -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) de acordo com os itens constantes do ANEXO II – PLANI-
LHA DE QUANTIDADES E PREÇOS  deste contrato, desde que a prestação de serviços  tenham 
sido aceitas pela EMAE. 
§1o. - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados à partir da data de apresentação da 
Nota Fiscal fatura ou do período de adimplemento de cada parcela. 
§2o. - Para efeito do disposto no § 1o, desta cláusula, considera-se como adimplemento de cada 
parcela a prestação dos serviços, a emissão dos documentos de cobrança, bem como a apresenta-
ção à EMAE dos documentos a seguir relacionados, todos referentes ao mês da prestação de ser-
viço: 
a) Relação nominativa dos empregados utilizados nos serviços objeto deste contrato, acompanhada 
da folha de pagamento individualizada onde conste apenas os nomes desses empregados e res-
pectivo(s) comprovante(s) de pagamento(s) de salário(s) mensal; 
b) Cópia autenticada da guia do FGTS, comprovando o recolhimento sobre os salários dos empre-
gados envolvidos na prestação dos serviços. 
c) Para os casos de prestação de serviços de qualquer natureza, constantes da "Lista de Serviços 
anexa à Lei Complementar n.º 116, de 31.07.2003", exceto aqueles sujeitos ao ICMS, cópia autenti-
cada da guia de recolhimento do ISSQN observando, em relação a este tributo, o disposto na referi-
da lei no que se refere à definição do Município competente para exigi-lo. 
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d) O documento de cobrança respectivo e os demais documentos exigidos deverão ser entregues, 
impreterivelmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação de serviço. 
§3o. -. As faturas, duplicatas e quaisquer títulos aceitos pela CONTRATANTE , referentes ao pre-
sente contrato, serão pagas por meio de crédito na conta corrente da CONTRATADA  do Banco do 
Brasil S/A. Agência ________ nº_________.  
§4o. - Os serviços executados em desacordo com as Especificações Técnicas do Anexo I deste 
instrumento, não serão aceitos pela fiscalização. 
§5º. - A CONTRATADA  será orientada pela fiscalização da EMAE quanto aos procedimentos de 
emissão de faturamento e documentos de cobrança, observando que neles deverá vir discriminada 
e destacada a parcela relativa à mão-de-obra, nos termos do Anexo II do presente instrumento, pa-
ra fins de apuração do valor da retenção de 11% (onze por cento) a ser recolhido pela EMAE ao 
INSS, quando devida. 
§6º. – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA  não tenha concorrido de al-
guma forma, para o atraso, haverá incidência de correção monetária sobre o valor devido, pelo índi-
ce da TR (Taxa Referencial) pró-rata, divulgado pelo Banco Central. 
§7º - O vencimento de cada fatura será fixado de acordo com a(s) condição(ões) de pagamento 
estipulada(s) nesta cláusula. 
§8º - Para liberação do pagamento, a área financeira da EMAE consultará previamente, por meio do 
endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br/cadinestadual a situação da CONTRATADA  no 
CADIN ESTADUAL. Na hipótese de haver registro de inadimplência em nome da CONTRATADA  o 
pagamento não será liberado até a regularização da situação, conforme disposto no Decreto esta-
dual nº 53.455, de 19 de setembro de 2008. 
CLÁUSULA 4ª - DA RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Em conformidade com o artigo 31, da Lei nº 8.212/91, com suas alterações posteriores, e na hipó-
tese do(s) serviço(s) prestado(s) estar (em) enquadrado(s) no disposto nos artigos 112 e seguintes 
da Instrução Normativa nº 971/09, alterada pela Instrução Normativa nº 1071/10 a EMAE efetuará a 
retenção da importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura 
ou recibo, devendo o recolhimento ser efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 
emissão do respectivo documento.  
Parágrafo único – Se a CONTRATADA  estiver desobrigada ao recolhimento do INSS deverá fazer 
prova de tal condição por meio de documento emitido pelo órgão competente.” 

Simples Nacional 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional que 
prestarem serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada não estão sujeitas à retenção 
previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
emitidos, excetuada a ME ou EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 
2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009. 
CLÁUSULA 5ª -  DA RETENÇÃO DA COFINS, DO PIS/PASEP E DA CSLL E DO IR 
Na hipótese do(s) serviço(s) prestado(s) estar(em) enquadrado(s) no disposto no artigo 30, da Lei 
nº 10.833/03, bem como na Instrução Normativa nº 459, de 29/10/04, da Secretaria da Receita Fe-
deral, a EMAE efetuará a retenção da Cofins, PIS/PASEP e da CSLL, no percentual correspondente 
a 4,65% (quatro virgula sessenta e cinco por cento), do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, 
devendo o recolhimento ser efetuado até o ultimo dia útil da semana subsequente àquela quinzena 
em que tiver ocorrido o pagamento à CONTRATADA . 
Parágrafo 1º  - Na hipótese do(s) serviço(s) prestado(s) estar(em) enquadrado(s) no disposto no 
artigo 30, caput, da Lei nº 10.833/03, sem prejuízo da retenção da COFINS, PIS/PASEP e da CSLL, 
será procedida a retenção do Imposto de Renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas 
específicas previstas na legislação do imposto de renda.  
Parágrafo 2º  - De acordo com o disposto no artigo 1º, da Instrução Normativa nº 765, de 02/08/07, 
fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas 
a pessoa jurídica inscrita no Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 
Parágrafo 3º  - Não será efetuada a retenção relativa a COFINS, ao PIS e a CSLL das pessoas jurí-
dicas optantes pelo Simples Nacional, conforme disposto no artigo 3º, inciso II, da Instrução Norma-
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tiva do SRF nº 459, de 18/10/04. Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno pote presta-
dora dos serviços deverá apresentar, a cada pagamento, a EMAE, declaração na forma do Anexo I, 
da Instrução Normativa SRF nº 459/2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. A 
EMAE arquivará a 1ª via da declaração, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal, 
sendo a 2ª via devolvida ao interessado, como recibo. 
Parágrafo 4º  - De acordo com o disposto no artigo 32 da Lei nº 10.833/03, com as alterações pro-
movidas pela Lei nº 10.865/04 e pela Instrução Normativa nº459/04, a retenção supra mencionada 
não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a cooperativas, relativamente à CSLL. 
Parágrafo 5º  - De acordo com a nova redação dada pelo §3º, do artigo 31, da Lei nº 10.833/03 pelo 
artigo 5º, da Lei nº 10.925/04, está a fonte pagadora (EMAE) dispensada de efetuar a retenção su-
pra mencionada quando os referidos pagamentos forem de valor igual ou inferior a R$5.000,00 (cin-
co mil reais). Todavia, ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, 
deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do novo limite. 
Parágrafo 6º  - Caso a CONTRATADA  esteja amparada por medida judicial que afaste a retenção 
de uma ou mais das contribuições em questão, deverá apresentar a EMAE, a cada pagamento, 
comprovação, mediante certidão de objeto e pé válida, expedida pelo competente cartório, de que 
continua amparada por medida judicial, ocasião na qual a EMAE calculará, individualmente, os valo-
res das contribuições consideradas devidas, aplicando as alíquotas correspondentes, efetuando o 
recolhimento em DARF distintos para cada uma delas. 
CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO 
O prazo contratual será de 24 (vinte e quatro) meses , contados a partir da autorização expedida 
pela EMAE. 
Parágrafo único - Este contrato poderá ser prorrogado nos termos da legislação vigente, mediante 
aditivo contratual. 
CLÁUSULA 7ª -  DO REAJUSTE DE PREÇO 
Os valores dos vales, poderão sofrer alterações em função de acordos, convenções, dissídios cole-
tivos da categoria dos empregados da EMAE, que informará o novo valor à CONTRATADA , por 
escrito, com antecedência de 7 (sete) dias, em relação à data de crédito mensal nos cartões mag-
néticos de Refeição e Alimentação. 
CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE CIV IL 
§ 1o - Constituem obrigações da EMAE e da CONTRATADA , além daquelas definidas nas Especifi-
cações Técnicas, Anexo I, deste contrato: 
a) Manter durante a execução do objeto, todas as condições comprovadas na licitação que deu 

origem a esse contrato; 
b) Manter os profissionais indicados no item de qualificação  técnica participando ativamente da 

execução das atividades, somente sendo permitida a substituição dos citados profissionais por 
outros de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada, essa substi-
tuição, pela FISCALIZAÇÃO; 

c) Comprovar junto à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços  que foram atendidas as exi-
gências de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de que trata a Lei 6.496 de 07/12/77 
e Resolução 307 de 28/02/86 do CONFEA, quando aplicáveis, sendo, ainda, também quando 
aplicáveis, as exigências da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Certidão de 
Acervo Técnico – CAT,  extensivas à subcontratação (desde que permitida expressamente no 
contrato). 

d) Apresentar à CONTRATANTE , no que se refere aos serviços ora contratados, os comprovan-
tes de recolhimentos das obrigações decorrentes da legislação fiscal, trabalhista, previdenciá-
ria e fundiária, acompanhados das respectivas folhas de pagamento, mantendo  a EMAE a 
salvo de quaisquer reclamações trabalhistas, proclamando sua condição de única empregado-
ra, uma vez que a execução dos serviços  contratados  não caracteriza qualquer vínculo em-
pregatício com a EMAE; 

e) Adotar todas as medidas de segurança necessárias à execução dos  serviços, inclusive quanto 
à preservação dos bens da CONTRATANTE  e de terceiros em geral, mantendo a EMAE a 
salvo de quaisquer reclamações de terceiros, proclamando sua condição de única responsável 
pelos serviços,  promovendo e mantendo os seguros necessários para ressarcimento de 
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quaisquer danos a terceiros, ou à própria EMAE, causados por atos decorrentes da prestação 
de serviços contratados; 

f) Atender a todas as obrigações de natureza fiscal que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços ora contratados, emitindo notas fiscais e faturas de prestação de serviços na forma 
prevista pela legislação  vigente e, pagar nos respectivos vencimentos, os tributos devidos, 
respondendo por todas as obrigações fiscais, trabalhistas, sindicais, etc., definidas pela legis-
lação, recolhendo todos os tributos devidos, obrigando-se a saldá-los na época própria;; 

 
g) Observar todas as normas, mesmo as de caráter administrativo, impostas pela autoridade pú-

blica e aplicáveis à execução dos serviços objeto do presente contrato; 
h) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigen-

te; 
§ 2o - Correrá sob inteira responsabilidade da CONTRATADA  a adoção de medidas de segurança 
necessárias à execução dos serviços, preservação de pessoas, bens de interesses  próprios da 
EMAE e de terceiros. 
§ 3o - Será de sua inteira responsabilidade, também, o pagamento de todo e qualquer dano que 
causar dentro ou fora dos limites da execução dos serviços, devendo o mesmo ser feito  pela pró-
pria CONTRATADA , diretamente, mesmo que tenha transferido esse encargo à Companhia Segu-
radora. 
§ 4o - A ocorrência de reclamações consideradas procedentes pela EMAE, dar-lhe-á o direito de 
reter o pagamento à CONTRATADA  na proporção dos prejuízos verificados. 
§ 5o - Na hipótese de danos ou perdas em materiais e/ou equipamentos da EMAE ou de terceiros 
por culpa da CONTRATADA , os mesmos deverão ser repostos à suas expensas ou ressarcidos e, 
nesse caso, acrescidos de taxa de 25% (vinte e cinco por cento). No caso de ressarcimento, a 
EMAE, a seu critério, poderá descontar o valor correspondente em medição. 
§ 6o - Caberá à CONTRATADA  o custo de eventuais passivos trabalhistas gerados durante o perí-
odo de execução dos serviços deste CONTRATO, assim como qualquer custo decorrente de irregu-
laridades ou ações praticadas por seus empregados e/ou prepostos que contrariarem a legislação 
vigente. 
CLÁUSULA 9ª - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTA L 
A CONTRATADA  compromete-se na execução desse contrato, a: 
a) não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e de acordo com o estabelecido na Lei 
de Aprendizagem. 
b) não permitir a exploração direta ou indireta de mão de obra infantil ou escrava, trabalho forçado 
ou compulsório, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores. 
c) assegurar a igualdade de oportunidades de acesso ao emprego, não discriminando qualquer 
pessoa com base em raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, nacionalidade, estado civil, idade 
ou condição física, bem como implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos for-
necedores. 
d) no exercer suas atividades, protegendo e preservando o meio ambiente, prevenindo e erradican-
do práticas potenciais ou causadoras de degradação, estando sempre as mesmas em total obedi-
ência aos atos legais, normativos e administrativos ao meio ambiente, emanados das esferas Fede-
ral, estadual e Municipal, em especial, mas não se limitando, ao cumprimento do Decreto Estadual 
nº 8.468/76, quando se tratar de atividades no Estado de São Paulo, da Lei Federal nº 6.938/81 
(Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). 
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CLÁUSULA 10ª - DA FISCALIZAÇÃO 
§1º A fiscalização dos serviços pela EMAE não exonera nem diminui a completa responsabilidade 
da CONTRATADA , por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 
§2º A fiscalização da EMAE não permitirá que os serviços sejam executados em desacordo com as 
condições preestabelecidas nas Especificações Técnicas, Anexo I, deste instrumento. 
§3º Aplicam-se, subsidiariamente a esta cláusula as disposições constantes da seção IV, do Capítu-
lo III, da Lei 8666/93. 
§4º A EMAE se reserva ao direito de solicitar a imediata regularização dos serviços que estiverem 
sendo executados em desacordo com as especificações técnicas descritas no Anexo I deste ins-
trumento. As eventuais substituições, durante o contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente 
ou superior, sem acréscimo de valor à EMAE. 
§5º A CONTRATADA  terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atender às exigências da fis-
calização, salvo prorrogação especialmente concedida. Esgotado esse prazo, a EMAE poderá pro-
mover as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA  às despesas daí decorren-
tes, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento, inclusive a rescisão deste con-
trato. 
§6º - A Fiscalização exercida pela EMAE terá em especial poderes para: 
a) sustar a execução de qualquer serviço que esteja sendo feito em desacordo com este contrato, 
normas, documentos construtivos ou sua orientação. 
O serviço recusado deverá ser refeito ou corrigido às expensas da CONTRATADA ; 
b) decidir qualquer questão, dúvida, omissão ou conflito surgidos em relação aos serviços contrata-
dos, inclusive quanto a seus aspectos técnicos. Nos casos omissos nos desenhos e especificações, 
caberá à fiscalização da EMAE fornecer os detalhes e informações necessários para o prossegui-
mento dos trabalhos; 
c) controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas, determinando ou decidindo 
sobre suas prioridades; 
d) acompanhar a execução dos serviços de acordo com este contrato, podendo recusar qualquer 
trabalho ou material de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas determinadas 
nos documentos construtivos e especificações; 
e) aprovar previamente os processos de trabalhos propostos pela CONTRATADA , podendo aceitar, 
caso constitua melhoria de qualidade ou economia de tempo, alterações na sequência do trabalho; 
f) exigir a qualquer tempo a comprovação documental do pleno e pontual cumprimento de todas as 
obrigações contratuais, inclusive de mão-de-obra, materiais e terceiros, sob pena de não liberação 
das medições até a efetivação dessa comprovação; 
§7º - Caso a CONTRATADA  não faça, não corrija, ou não refaça serviços recusados, dentro do 
prazo determinado pela fiscalização, a EMAE poderá fazer, refazer ou corrigir os serviços defeituo-
sos por sua conta ou por conta de terceiros, debitando da CONTRATADA  esses gastos, na totali-
dade de 100% (cem por cento), na medição subsequente ao término dos serviços ou de qualquer 
outra, a critério da EMAE. Se o fato se repetir por mais de 03 (três) vezes consecutivas, a EMAE se 
reserva o direito de não mais fazer, refazer ou corrigir os serviços, suspendendo todos os pagamen-
tos devidos a CONTRATADA , até a normalização do fato. 
§8º - A fiscalização exercida pela EMAE não elimina, em hipótese alguma, a responsabilidade da 
CONTRATADA  pela perfeição técnica dos serviços executados, bem como dos materiais emprega-
dos. 
O fato dos serviços não serem executados de acordo com os documentos construtivos, normas ou 
especificações, não significa tolerância ou aquiescência por parte da fiscalização da EMAE. 
Os erros devem ser evitados e caso ocorram, imediatamente corrigidos. 
§9º - Os entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA , desde que não previstos nas es-
pecificações ou normas, deverão ser feitos por escrito, sem o que não terão validade. 
CLÁUSULA 11 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Qualquer alteração deste contrato, bem como do(s) seu(s) Anexo(s), somente será valida quando 
formalizada através de competente instrumento legal.  
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CLÁUSULA 12 - DA RESPONSABILIDADE DOS PAGAMENTOS  
São de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA  os pagamentos das verbas e dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais relacionados com o objeto 
deste contrato. 
§1º. - Na hipótese de ação judicial contra a EMAE, objetivando exigir desta o pagamento de verbas 
ou encargos de que trata o “caput” desta cláusula, inclusive os referidos no Artigo 71 da Lei Federal 
no. 8666/93 fica expressamente autorizada a EMAE a requerer a denunciação da CONTRATADA  à 
lide. 
§2º. Caso a EMAE seja condenada solidária ou subsidiariamente, a CONTRATADA  se obriga a 
reembolsá-la dos valores, custas e despesas do processo, independentemente de ação judicial para 
tal recebimento. 
§3º. Os impostos incidentes sobre o objeto do edital são de inteira responsabilidade da CONTRA-
TADA , devendo obrigatoriamente emitir Nota Fiscal com o valor devido ao respectivo contrato, e se 
for o caso, a cada prestação de serviço parcial. A CONTRATADA  deverá comprovar o devido reco-
lhimento, quando solicitado pela Fiscalização.  
CLÁUSULA 13 - DAS MULTAS 
O atraso injustificado na execução do objeto deste contrato pela CONTRATADA  e o não cumpri-
mento de qualquer das determinações dadas pela EMAE no prazo fixado na cláusula 10ª, parágrafo 
5º, deste instrumento, sujeitará a CONTRATADA  à multa de mora diária de 0,33% (trinta e três cen-
tésimos por cento), calculada sobre o valor correspondente da parcela em atraso, limitada a 05% 
(cinco por cento) 
§1º  A multa a que alude esta cláusula não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
§2º A multa será cobrada por meio de Notificação extrajudicial, aplicada após regular processo ad-
ministrativo, que poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato ou dos pagamentos 
eventualmente devidos à CONTRATADA  pela EMAE, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis.  
§3º  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada (se houver), além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA  pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventu-
almente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
§4º - A aplicação das multas não eximirá a CONTRATADA  das responsabilidades prevista no art. 
70 e do art. 86, ambos da lei Federal 8.666/93. 
CLÁUSULA 14 - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial deste contrato, ensejando sua rescisão, a EMAE poderá aplicar à 
CONTRATADA : 
a) as sanções previstas no Edital do Pregão nº AIS/AH/5045/2012 , que deu origem a este contrato. 
b) multa de até 05% (cinco por cento), calculada sobre o valor global do contrato a critério da 
EMAE. 
§1º - As penalidades aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
§2º - A multa será cobrada por meio de Notificação extrajudicial, aplicada após regular processo 
administrativo, que poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato ou dos pagamentos 
eventualmente devidos à CONTRATADA  pela EMAE, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis.  
§3º  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a CONTRATADA  pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
§4º - A aplicação das multas não eximirá a CONTRATADA  das responsabilidades prevista no art. 
70 e do art. 87, ambos da lei Federal 8.666/93. 
CLÁUSULA 15- DA RESCISÃO 
A EMAE reserva-se, expressamente, ao direito de rescindir este contrato, a qualquer momento, 
notificando por escrito a CONTRATADA , sem que caiba a esta o direito a qualquer reclamação ou 
indenização, nas seguintes situações: 
a) ficarem os serviços paralisados por mais de 48 (quarenta e oito) horas, por fatos imputáveis à 
CONTRATADA ; 
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b) em caso da CONTRATADA  não manter, durante toda a execução deste contrato, todas as con-
dições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da Licitação que deu origem a este Contrato. 
c) a inexecução total ou parcial deste contrato; 
d) atrasos injustificados na execução deste contrato; 
e) na falta de cumprimento, de quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato; 
§1º - São aplicáveis também a este contrato as hipóteses de rescisão e suas consequências previs-
tas nos artigos 78, 79, 80 e 87 da Lei 8.666/93 e suas modificações. 
§2º - A CONTRATADA  reconhece expressamente os direitos da EMAE em, rescindir admi-
nistrativamente este contrato, independentemente de inadimplência ou culpa.  
§3º - A abstenção do exercício de qualquer direito sob este contrato significará mera tolerância e 
não implicará no perdão, renúncia, alteração ou novação de quaisquer obrigações pactuadas. 
CLÁUSULA 16 - DA ACEITAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
O recebimento dos serviços será feito no todo ou em parte pela EMAE, a seu critério, por corres-
pondência emitida 60 (sessenta) dias após a conclusão de parte ou de todo o serviço. 
Parágrafo único  - A aceitação dos serviços por parte da EMAE não exime a CONTRATADA  da 
responsabilidade prevista nos artigos 186, 389 e 618, do Código Civil Brasileiro. 
CLÁUSULA 17 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Os serviços ora contratados não poderão ser total ou parcialmente subcontratados, sendo a CON-
TRATADA  responsável exclusiva pela boa execução. 
CLÁUSULA 18 - DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
A CONTRATADA  deverá observar as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, constantes da 
Consolidação das Leis do Trabalho, das Normas Regulamentares da Portaria 3.214/78, do Ministé-
rio do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições relacionadas com a 
matéria, quando aplicáveis. 
CLÁUSULA 19 - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
O presente contrato está vinculado ao Edital do Pregão no AIS/AH/5045/2012  e reproduz os termos 
e condições da proposta vencedora. 
CLÁUSULA 20- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, com suas modificações posteriores, e pela legislação 
vigente. 
CLÁUSULA 21 - DA NOVAÇÃO 
A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas neste contrato. 
CLÁUSULA 22 - DO SIGILO 
A CONTRATADA  obriga-se, incondicionalmente, a manter sigilo total sobre todas e quaisquer in-
formações obtidas na EMAE, direta ou indiretamente, somente podendo revelá-las a terceiros com 
prévia e expressa autorização da EMAE. A obrigação do sigilo subsistirá por tempo indeterminado, 
mesmo após a vigência ou rescisão deste contrato. 
Parágrafo único  - A CONTRATADA  não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o nome da EMAE, os 
serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de propaganda e/ou divulgação, sem o consen-
timento expresso e formal da EMAE. 
CLÁUSULA 23 - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir eventuais questões relativas a este contrato. 
CLÁUSULA 24- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
O Recurso Orçamentário para o pagamento da Prestação de Serviços, objeto do presente Contrato 
está onerando o Item Financeiro 03006 e Contas Razões 6161010113, 6161010116 e 6161010124. 
Requisição: 10016139. 
CLÁUSULA  26 - DOS ANEXOS 
Fazem parte deste contrato, os seguintes anexos, naquilo em que não colidirem com as cláusulas 
deste instrumento: 
ANEXOS: 
Anexo I – Especificação Técnica 
Anexo II – Planilha de Quantidades e Preços. 
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ÚLTIMA FOLHA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS No  
 
E por se acharem justas e acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presen-
te contrato em DUAS vias, de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais. 
 
 
 
 
São Paulo,             de                                    de  2012 
 
 
 
 
Pela EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energi a S/A. 
  
 
 
 
  
          
 
 
 
Pela (CONTRATADA) 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº AIS/AH/5045/2012 
 
I – DO OBJETO  
 
Prestação de serviços de Administração e Fornecimento do Auxílio Refeição/Alimentação e AuxÍlio 
Alimentação (Cesta Básica) em forma de Cartão Eletrônico/Magnético Refeição/Alimentação e Car-
tão Eletrônico/Magnético Alimentação (Cesta Básica) e respectivas senhas, destinados aos empre-
gados da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A.  
 
1. O sistema consiste na emissão, pela CONTRATADA , das senhas numéricas pessoais e in-

transferíveis para validação das transações eletrônicas e respectivos cartões Eletrôni-
cos/Magnéticos Refeição/Alimentação e Cartões Eletrônicos/Magnéticos Alimentação (Cesta 
Básica), com valores e quantidades determinados e na proporcionalidade definida pela EMAE, 
para que seus empregados possam fazer refeições, lanches matinais e adquirir gêneros ali-
mentícios de 1ª necessidade em estabelecimentos credenciados, nas localidades do Estado de 
São Paulo e que, dentre eles, contemplem os municípios da Região Metropolitana de São Pau-
lo (Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópo-
lis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista), 
Santos, Praia Grande, Cubatão, Pindamonhangaba, Salto, Itu e Guaratinguetá, com os quais a 
CONTRATADA  mantêm convênio. 

  
1.1. Fornecer recursos de software para processamento, gerenciamento, manutenção do arquivo, 

controle dos créditos, gerenciamento e impressão entre a CONTRATADA  e a EMAE, em con-
dições de possibilitar o envio de créditos mensais. Os dispositivos de comunicação deverão 
prever recursos de proteção digital com senhas de acesso para login e password. 

1.2. Para processamento do arquivo, onde são geradas as bases de dados para créditos mensais, a 
CONTRATADA  deverá adaptar o seu layout ao formato de arquivo utilizado pela EMAE, ou se-
ja, os campos com tamanho e posição pré-estabelecidos pela EMAE. 
 

1.3. Efetuar o crédito mensal nos cartões eletrônicos/magnéticos Refeição/Alimentação e Alimenta-
ção (cesta básica), rigorosamente, no dia informado pela EMAE, através do pedido mensal. 
 

1.4. Manter somente estabelecimentos credenciados, restaurantes, supermercados e seus simila-
res, que obedeçam, rigorosamente, aos padrões de higiene exigidos pelas autoridades sanitá-
rias. 
 

1.5. Efetuar o credenciamento de estabelecimentos, restaurantes, supermercados e seus similares, 
que atendam, na sua plenitude, às necessidades da EMAE, sendo que a presente contratação 
poderá ser rescindida, de pleno direito, caso a rede não venha a satisfazer as necessidades 
dos usuários, lotados em qualquer Município de atuação da Empresa. 
 

1.6. Fornecer assessoria quanto aos aspectos legais inerentes aos benefícios. 
 

1.7.  Executar serviços gratuitos de pesquisa, quando solicitado, como, por exemplo, dos  custos 
por região e outros. 
 

1.8.  Indicar preposto para representar a CONTRATADA  na execução do contrato, providenciando 
sua substituição ou designando outros, quando constatada a inadequação dos serviços. 
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1.9. Os cartões eletrônicos/magnéticos Alimentação e Refeição deverão ser entregues no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação pela EMAE, no Departamento de Re-
cursos Humanos, na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, Jd. Emir, São Paulo - SP. 
 

1.10. O prazo para a disponibilização dos créditos será de até 5 (cinco) dias, contados da data da 
solicitação da EMAE. 

 
1.11. Atender, sempre que solicitado pela EMAE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ao for-

necimento extraordinário de novos créditos mensais em cartão eletrônico/magnético Refei-
ção/Alimentação e Alimentação (cesta básica). 
 

1.12. A EMAE, a qualquer momento, poderá rever os créditos nos cartões eletrônicos/magnéticos 
Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica), bem como reduzir as quantidades inici-
almente estipuladas, em função de acordo sindical que venha a interferir nos valores dos cré-
ditos, por força de dispositivos legais, ou ainda, por alteração na relação de trabalho da EMAE 
e do quadro de pessoal, e para tanto deverá fazê-lo, por escrito ou informando a CONTRA-
TADA , através dos pedidos eletrônicos mensais. 
 

1.13. Os empregados poderão exercer, a qualquer tempo, a opção pelo recebimento do crédito em 
cartão Refeição ou Alimentação e vice versa, sem que, em nenhuma das hipóteses, incorra 
em custo adicional de confecção do cartão, ou ônus adicional na taxa administrativa, mesmo 
para vias adicionais. 

 
1.14. Manter sigilo quanto às informações dos empregados da EMAE contida na base de dados, 

por intermédio da qual os cartões serão gerados e desbloqueados, bem como manter na mais 
completa segurança quaisquer outros documentos, arquivos ou relatórios manipulados por 
seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda e devolvendo-os à EMAE após o 
término do contrato, se solicitados. 
 

1.15. Os custos advindos de troca de cartão magnético por outros meios, de diferente tecnologia, 
não deverão ser repassados à EMAE. 
 

1.16. Os cartões eletrônicos/magnéticos Alimentação e Refeição deverão ser entregues personali-
zados com o nome do empregado, razão social e numeração de identificação sequencial, con-
forme disposto na legislação aplicável. 
 

1.17. Os cartões eletrônico/magnéticos Alimentação e Refeição deverão: 
 

1.17.1. Ser entregues em envelope lacrado e bloqueados para uso. 
1.17.2. Contemplar manual básico de utilização, incluindo as informações sobre a Central de 

Atendimento ao Usuário que será responsável por disponibilizar os atendimentos 
quanto ao desbloqueio, perda, roubo etc. 

1.17.3. Possuir validade de até 2 (dois) anos. 
1.17.4. Apresentar qualidade técnica e de segurança quanto a eventuais fraudes e/ou falsifi-

cações. 
 
1.18. A CONTRATADA  deverá manter disponibilizadas relações dos estabelecimentos credencia-

dos, sendo:  
1.18.1. Benefício Auxílio Refeição – Sede: relação com o mínimo de 30 (trinta) estabelecimen-

tos comerciais credenciados ativos para o Auxílio Refeição, situados dentro de um raio 
de 4 (quatro) quilômetros da Sede da Empresa (Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 
5312, Pedreira, São Paulo – SP). Não estão inclusos no número mínimo (30) os shop-
pings no raio de 4km. Na cidade de São Paulo deverá ter, no mínimo, 40% de estabe-
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lecimentos credenciados e ativos em pelo menos uma praça de alimentação dos 
Shoppings Centers, preferencialmente nos localizados no entorno (Zona Sul):Shopping 
SP Market e Shopping Interlagos, e nas demais regiões do Município de São Paulo: 

 
� Região Norte: Shopping Norte e Shopping D 
� Região Sul: Shopping Morumbi, Ibirapuera e Plaza Sul 
� Região Leste: Shopping Tatuapé, Shopping Penha, Anália Franco e Aricanduva 
� Região Oeste: Shopping Eldorado, Bourbon, Villa Lobos, West Plaza, Iguatemi, 

Butantã e Raposo. 
� Região Central: Shopping Paulista, Pátio Higienopólis e Light 

 
Nas cidades de Santos e Praia Grande ter, no mínimo, 40% de estabelecimentos 
comercias credenciados ativos em pelo menos uma praça de alimentação dos 
Shoppings Centers. 

 
1.18.2. Benefício Auxílio Refeição – Outras Localidades: relação com os estabelecimentos 

comerciais credenciados ativos para Auxilio Refeição e estabelecimentos comerciais 
credenciados ativos, nos Municípios da Região Metropolitana de São Paulo (Arujá, Ba-
rueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Gua-
rulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, 
Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suza-
no, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista), Cubatão, Praia Grande, Santos, Pin-
damonhangaba, Salto, Itu e Guaratinguetá. 
 

1.18.3. Benefício Auxílio Alimentação (Cesta Básica) nas regiões da cidade de São Paulo: a 
relação deverá ter credenciados com, no mínimo, 2 (duas) redes de hipermercados e 2 
(duas)  redes de supermercados na Cidade de São Paulo. Definições conforme 
ABRAS: 

 
 

� Hipermercado : comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios, com área de venda superior a 5.000 metros quadrados, 
mais de 50 (cinquenta) check-outs e uma média de 45 mil itens à venda. 

� Supermercado:  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios, com área de venda entre 250 e 5.000 metros quadrados 
com 2 (dois)  a 30 (trinta) check-outs. 

 
1.18.4. Benefício Auxílio Alimentação (Cesta Básica) – Outras Localidades: relação com os 

estabelecimentos comerciais credenciados ativos, para o Auxílio Alimentação (cesta 
básica), nos Municípios da Região Metropolitana de São Paulo (Arujá, Barueri, Biritiba 
Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz 
de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapece-
rica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Cam-
po, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra 
e Vargem Grande Paulista), Cubatão, Praia Grande, Santos, Pindamonhangaba, Salto, 
Itu e Guaratinguetá. A licitante vencedora deverá manter rede de estabelecimentos 
credenciados para Alimentação e/ou Refeição em número suficiente para o atendimen-
to aos empregados da  EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A, res-
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peitando a quantidade mínima de estabelecimentos conveniados, na conformidade do 
quadro demonstrativo: 

 
Quantidade de habitantes por Município e quantidade mínima de estabelecimentos 
conveniados: 

 
Quantidade de  

Habitantes Estabelecimentos 
Conveniados 

Abaixo de 10.000 2 
De 10.001 a 20.000 3 
De 20.001 a 30.000 5 
De 30.001 a 40.000 10 
De 40.001 a 50.000 20 
De 50.001 a 70.000 30 
De 70.001 a 100.000 40 

De 100.001 a 500.000 50 
De 500.001 a 

1.000.000 100 

Acima de 1.000.001 150 
 

1.18.5. As relações dos estabelecimentos credenciados deverão ser apresentadas, direta-
mente  ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de at é 45 dias conta-
dos da data da assinatura do contrato , impressas em papel timbrado, individualmen-
te, sendo: uma para Auxílio Refeição – na sede, outra para Auxílio Refeição – em ou-
tras localidades e uma terceira para o Auxílio Alimentação (cesta básica). Essas rela-
ções deverão conter: razão social ordenada alfabeticamente, CNPJ, localização: cida-
de, bairro e endereço. 

 
1.18.6. Na relação dos estabelecimentos para recebimento do cartão eletrônico/magnético 

Alimentação deverá constar: hipermercados, supermercados, mercados, mercearias 
e/ou estabelecimentos similares. 

 
1.18.7. Na relação dos estabelecimentos credenciados para recebimento do cartão eletrônico/ 

magnético Refeição  deverá constar, além de restaurantes, redes de lanchonetes e/ou 
franquias do tipo fast food  e/ou estabelecimentos similares. 

1.18.8. Entende-se por rede credenciada ativa os estabelecimentos que estejam efetivamente 
sendo reembolsados e, portanto, aptos a aceitar os cartões Refeição e cartões Alimen-
tação. 

1.18.9. A relação de estabelecimentos credenciados contendo: razão social, nome fantasia, 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, endereço e 
telefone, deverá estar disponível na internet e atender aos padrões estabelecidos pela 
Portaria Nº 3 de 1/3/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego e alterações posterio-
res. 

1.18.10. Fica reservado à EMAE o direito de, a qualquer tempo, comprovar a                         
veracidade das informações prestadas, através de visitas aos estabelecimentos rela-
cionados ou através da solicitação dos comprovantes de reembolso efetuados ou, 
ainda, através de cópias dos respectivos contratos. 

 
II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Contrato e daquelas definidas nas Especificações Técnicas 
deste Edital, caberá à CONTRATADA : 
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1. manter a EMAE a salvo de quaisquer reclamações trabalhistas, proclamando sua condição de 
única empregadora, uma vez que a execução dos serviços contratados não caracteriza qual-
quer vínculo empregatício com a EMAE. 

2. responder a todas as obrigações fiscais, trabalhistas, sindicais etc., definidas pela legislação, 
recolhendo todos os tributos devidos e contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento so-
cial e econômico da comunidade. 

3. manter a salvo de quaisquer reclamações de terceiros, proclamando sua condição de única 
responsável pelos serviços, promovendo e mantendo os seguros necessários para ressarci-
mento de danos a terceiros ou à própria EMAE, causado por atos decorrentes da prestação de 
serviços objeto do contrato. 

4. responsabilizar-se integralmente pelo transporte dos cartões eletrônicos/magnéticos Refei-
ção/Alimentação e Alimentação (cesta básica) aos locais indicados pela EMAE. 

5. a CONTRATADA  deverá  garantir a utilização dos benefícios, através de cartões eletrônicos/ 
magnéticos Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica) em toda rede credenciada. 

6. a CONTRATADA  obriga-se a creditar o valor estipulado pela EMAE, no cartão eletrôni-
cos/magnético Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica), conforme pedidos mensais, 
enviados eletronicamente. 

7. a CONTRATADA  deve manter, sob sua guarda e controle, senhas. Enquanto não distribuídas 
aos empregados da EMAE, responsabilizando-se pelo reembolso ou substituição de senhas 
que possam vir a ser furtadas ou extraviadas. 

8. a CONTRATADA  deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-
tação. 

9. em caso de mudança de localização das instalações empresariais da EMAE, poderão ser defi-
nidos ajustes nos pontos de entrega dos cartões, não implicando, em qualquer hipótese, altera-
ção da taxa contratada. 

10. a CONTRATADA , quando solicitada pela EMAE, deverá disponibilizar relatórios gerenciais com 
as seguintes informações mínimas: 
10.1. nome do empregado da EMAE, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 
10.2. local, data e valor da utilização dos créditos pelos empregados da EMAE, na rede de es-

tabelecimentos afiliados; 
10.3. quantidade de cartões magnéticos Alimentação/Refeição remetidos para cada empregado 

da EMAE; 
 

11. a CONTRATADA  deverá disponibilizar os seguintes serviços para os empregados dos cartões 
alimentação e refeição: 

 
11.1. consulta de saldo do cartão eletrônico/magnético refeição e alimentação; 
11.2. consulta de rede afiliada atualizada via Internet; 
11.3. comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 
11.4. solicitação de segunda via de cartão magnético Alimentação e Refeição. 

 
12. A CONTRATADA  deverá dispor de central de atendimento telefônico para atendimento aos 

empregados da EMAE, com horário de funcionamento nos dias úteis de, no mínimo, das 8h00 
às 18h00. 

13. No caso de perda, roubo, extravio e danos dos cartões eletrônicos/magnéticos Refeição/ Ali-
mentação e cartões eletrônicos/magnéticos Alimentação (cesta básica), a CONTRATADA  de-
verá emitir gratuitamente vias adicionais dos cartões eletrônicos/magnéticos Refeição / Alimen-
tação e Alimentação (cesta básica), não havendo, em hipótese alguma, custo adicional, tanto 
para a EMAE quanto para os empregados. 

14. Os créditos já disponibilizados aos empregados da EMAE deverão permanecer à disposição 
por um período mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 

15. Caso não sejam disponibilizados, nas datas solicitadas pela EMAE, os créditos dos Auxílios 
Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica) aos seus empregados, o contrato poderá 
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ser imediatamente rescindido, com aplicação das demais penalidades cabíveis. 
 
III – DAS NORMAS DE MEDIÇÕES 
 
Os serviços serão medidos de acordo com a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, obede-
cendo-se aos seguintes critérios: 
 
A CONTRATADA  efetuará, sempre que solicitado, os créditos nos cartões eletrônicos/magnéticos 
Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica), conforme pedido eletrônico,  informado pela 
EMAE.  
1. Havendo a redução do quadro de pessoal ou a supressão da concessão dos créditos nos car-

tões eletrônicos/magnéticos Refeição/Alimentação e Alimentação (cesta básica), a EMAE, a 
qualquer tempo, não obstante o limite legal, promoverá a redução dos créditos inicialmente con-
tratados sem qualquer ônus adicional. 

2. Os créditos dos cartões eletrônico/magnéticos, a serem fornecidos, poderão aumentar ou diminu-
ir, obedecendo ao limite legal ou Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo da Categoria. 
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ANEXO II DA MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
     PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº AIS/AH/5045/2012 

 
OBJETO: Prestação de serviços de Administração e Fo rnecimento do Auxilio Refeição/Alimentação e Auxili o Alimentação (cesta 

básica) em forma de cartão eletrônico/magnético ref eição/alimentação e cartão eletrônico/magnético ali mentação (cesta 
básica) e respectivas senhas, destinados aos empreg ados da EMAE – empresa Metropolitana de Águas e Ene rgia S/A. 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
DE CARTÃO 

VALOR DOS  
CREDITOS 

TAXA DE 
ADMINIS-

TRAÇÃO(%) 

PREÇO  
MENSAL 

PRAZO 
(MESES) PREÇO TOTAL 

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 191 103,14   24  

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 71 123,91   24  

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 83 144,51   24  

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 33 165,11   24  

ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 47 206,78   24  

REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO 700 501,86   24  

     TOTAL  

 
 
São Paulo,               de                              de  
 
 
 
___________________________________ 
(Carimbo, nome e assinatura do responsável) 
 
   

SENDO O VENCEDOR DA LICITAÇÃO, USAREMOS OS SEGUINTE S DADOS. 
BANCO CONTA CORRENTE AGÊNCIA INSCRIÇÃO ESTADUAL  

BANCO DO BRASIL S/A  Nº Nº Nº 
PERCENTUAL DE MÃO -DE-
OBRA: 

CNPJ Nº 

Endereço; Nº; CEP; Bairro; Cidade; Fone; e -mail.  
 
NOME E CARGO DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL RESPONSÁV EL PELA ASSINATURA 
DO CONTRATO: 
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