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Nívea tristina de Paiva Sarri 

AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: 

: Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Solicitação de autorização para a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e 
fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através de cartão magnético eletrônico, para os funcionários do 
CISAMUSEP. 
Consulta de Preços junto a no mínimo 3 (três) empresas, visando levantar preço: 

LJSim LJAnexo 
Data: 24/08/2020 

Valor Médio: R$ 553.850,04 
Menor Preço: R$ 553.850,00 
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Thaís GdçaIies 
Assistente Administrativo 

Da: Gerência Administrativa 
Para: Compras e Licitações 
Justificativa: Solicitação de autorização para a contratação de empresa especializada paraf

cio 
nistração, gerenciamento e 

fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através de cartão magnético eletrônico, para ários do CISAMUSEP. 
Data: 18/08/2020 c1'-'-. 

Paula Heloise Boson 
Gerente Administrativa 
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Diretora Administrati 

Da: Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Licitação 
Providências a tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: LiSim LiAnexo 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Asse. soria Ju 1a  a: 

[]Sim LiAnexo 
Data: .2/ 1O/ í'1O52Ô 

orgonhoni Cardoso 
issão de Licitação 

De ajrdp com as informações acima, AUTORIZO a Despesa. 
Dat ,L j C9  20 Z0 s Donasan 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a tomar: 

Indicação dos Recursos Orçamentários 
Programa de trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 
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Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
r& 40 Li3j33, 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 

Saldo Orçado Desdobramento 
Disponível .JA S. por Dispensa 010C 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 
Data:a,ZS /C / 2o.2.O 

Fláv a Galbardi Soares 
RC: 050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira / 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a tomar: 

* Regime de Adiantamento 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n° 8.666/93) LI 
* Formalizar parecer - N° do parecer: []Anexo 
* Ratificação da dispensa Li 
* Inexigibilidade Li - N° do parecer: []Anexo 
*Licitação -Pregão Li 
* Contrato - Li Sim Li Não  

Data: lA iO  
L'onio C rlos . es 

OAB/PR n'26.262 

Secretário Executivo 



TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento 

de auxílio alimentação e refeição, através de Cartão Magnético Eletrônico Alimentação e/ou 

Cartão Magnético Eletrônico Refeição que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios in 
natura e refeições prontas através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma 
definida na legislação do Ministério da Economia - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 
que regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, para os funcionários 

do CISAMUSEP por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações 
deste Termo de Referência. 

2 JUSTIFICATIVA 

A presente contratação faz-se necessária em razão do encerramento do V Aditivo ao 

Contrato n° 004/2016, com vigência até 20/02/2021, para o qual não há previsão legal de 
prorrogação. 

Informamos também que a prestação do serviço é imprescindível para este Consórcio, 

pois o fornecimento de auxílio alimentação está estabelecido em Acordo Coletivo do 

Trabalho firmado com o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de 
Saúde de Maringá e Região - STESSMAR, conforme Cláusula Décima Primeira: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Fica 
mantido para todos os empregados do CISAMUSEP, gratuitamente, o 
auxilio alimentação mensal, que será, a partir de 0110412020 no valor de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Tal auxilio poderá receber as 
denominações de "vale-alimentação ", "vale-refeição", "auxílio 
alimentação", dentre outros e será concedido por meios tickets ou por 
crédito em cartões, não gerando reflexos de nenhuma espécie, por se 
tratar de parcela de caráter indenizatório, nem configurando salário in 
natura, sob qualquer hipótese. 

Item Código Descrição Unidade Quant. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO 12 
PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 
REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO 
ELETRÔNICO ALIMENTAÇÃO E/OU CARTÃO 
MAGNÉTICO ELETRÔNICO REFEIÇÃO QUE 
POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES 
PRONTAS ATRAVÉS DE REDE DE 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NA 
FORMA DEFINIDA NA LEGISLAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SUBSECRETARIA 
DE INSPEÇÃO DO TRABALHO QUE 
REGULAMENTA O PAT - PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, PARA OS 
FUNCIONÁRIOS DO CISAMUSEP. 

Parágrafo Primeiro: O presente benefício também será devido junto ao 
décimo terceiro salário. 
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Além do mais, a concessão aos funcionários de um benefício que vise garantir a 

autonomia na escolha de sua alimentação, promove sua qualidade alimentar e melhora as 

suas condições de nutrição e qualidade de vida, contribuindo para a redução de acidentes e 

aumento da produtividade, conforme estabelece a Lei Federal no 6.321/76, regulamentada 
pelo Decreto n° 05/91 que instituiu o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador. 

3 CARTÕES E CRÉDITOS 

3.1 A quantidade máxima estimada será de até 90 (noventa) funcionários; 

3.2 O fornecimento será de acordo com o número de funcionários ativos e valor do 
benefício; 

3.3 Para fins de previsão e referência inicial, fica indicado o fornecimento de um cartão 

refeição e um cartão alimentação para cada funcionário, atualmente em número de 64 

(sessenta e quatro), cujo crédito total será de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 

podendo ser fracionado ou não em um ou nos dois cartões, segundo a opção de cada 
funcionário; 

3.4 As quantidades poderão ser alteradas pelo CISAMUSEP no decorrer do contrato em 

função de novas contratações e/ou demissões, tendo por consequência a emissão de novos 

cartões, motivada por alteração da relação de trabalho da Contratante e do quadro de 
pessoal; 

3.5 Os cartões deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados. 

3.5.1 Nome da Contratada; 

3.5.2 Distinção entre alimentação e refeição; 

3.5.3 Nome da Contratante: 

3.5.4 Nome do funcionário; 

3.5.5 Validade do cartão,- 

3.5.6 Número do cartão: 

3.6 A validade dos cartões deverá ser de no mínimo de 1 (um) ano a contar da data de 

emissão e a reemissões destes ao vencer dar-se-ão por conta da Contratada; 

3.6,1 Quando do vencimento do cartão, a Contratada deverá entregar o cartão com nova 

validade na sede da Contratante com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência do 
vencimento; 

3.6.2 O crédito do cartão vencido deverá ser automaticamente transferido para o novo 
' cartão; 

3.7 O valor do auxílio alimentação/refeição mensal a ser fornecido para cada um dos 
y funcionários poderá ser reajustado durante a vigência do contrato conforme Acordo Coletivo 

de Trabalho; 

ch 
3.8 Os créditos disponibilizados mês a mês nos cartões deverão ser cumulativos; 

Os cartões devem ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 
falsificações; 
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PRAZO DE ENTREGA 

Março de 2021 a fevereiro de 2022 

Quantidade de 
MÊS Valor a ser creditado TOTAL 

cartões 

mar/21, 69' R$ 550,00 R$ 37.950,00- 

abrl21/ 69" R$550,00 R$37.950,00 

mai/21 ,, 69\,,,," R$ 550,00 « R$ 37.950,00' 
jun/21 x 72" R$ 550,00 / R$ 39.600,00 / 
jul/21 74, R$ 550,00 R$ 40.700,00 / 
ago/21 " 74\ R$ 550,00 R$ 40.700,00 / 
setl21/ 78 R$550,00 R$42.900,00' 
out/21 / 80 R$550,00 / R$44.000,00' 
nov/21 / 82 R$550,00/ R$45.100,00 / 
dez/21 / 82/ R$ 550,00- R$ 45.100,00 - 
dezl21 - 13a parcela do

82 R$ 550,00 / R$ 45.100,00/ beneficio / 

jan122 / 86' R$ 550,00/ R$ 47.300,00 / 
fev/22'Y, 90 R$ 550,00 R$ 49.500,00 / 

TOTAL GERAL / R$ 553.850,00 / 

OOO4 

/ 
3.10 O fornecimento de até 90 (noventa) cartões se dará conforme a seguinte previsão: 

4 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 O fornecimento do vale-refeição e vale-alimentação deverá ser sob a forma de cartões 
magnético eletrônicos personalizados com o nome do beneficiário/funcionário do 
CISAMUSEP, com sistema de controle de saldo, senha pessoal e intransferível para 
validação da compra através de sua digitação no ato de aquisição dos gêneros alimentícios 
e/ou refeições prontas nos estabelecimentos credenciados; 

4.2 Os cartões magnéticos alimentação deverão possibilitar a utilização do auxílio 
alimentação pelos funcionários do CISAMUSEP na aquisição de gêneros alimentícios in 
natura, em rede de estabelecimentos credenciados (hipermercados, supermercados, 
mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias etc.), de acordo com o 
definido na legislação que regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador; 

4.3 Os cartões magnéticos refeição deverão possibilitar a utilização do auxílio refeição 
pelos funcionários do CISAMUSEP na aquisição de refeições prontas, em rede de 
estabelecimentos credenciados (restaurantes, lanchonetes, bares, padarias etc.), de acordo 
com o definido na legislação que regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do 
Trabalhado; 

4.4 Os cartões para utilização do auxílio alimentação e/ou auxílio refeição devem ser 
diferenciados e regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados,- 

4.5 A Contratada mntr,  n empresas credenciadas" à sua rede, indicação de 

c 

- ' '•' •  

adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos; 
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4.6 O reembolso às empresas credenciadas deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira 

responsabilidade da Contratada, independentemente da vigência do Contrato, ficando claro 

que o CISAMUSEP não responderá solidária nem subsidiariamente por esse reembolso; 

4.7 A Contratada deverá entregar os cartões no setor de Recursos Humanos do 

CISAMUSEP, situado na Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, Maringá/PR, de segunda 
à sexta-feira, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis contados da assinatura do contrato; 

4.8 Os cartões magnéticos alimentação e refeição deverão ser entregues em envelope 

,/Çlacrado individualmente nominalmente, com manual básico de utilização e a numeração da 
senha pessoal; 

4.9 As senhas e os cartões devem ser fornecidos de forma gratuita, salvo quando solicitada 

a segunda via, hipótese na qual poderá ser cobrada do funcionário o valor não superior a R$ 
4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); 

4.10 A Contratada disponibilizará à Contratante acesso para monitoramento, controle e 
utilização de sistema eletrônico ou on-line através de senha pessoal, o qual possibilite 
realizar no mínimo as seguintes alterações: valor dos créditos, inclusão de usuários, 

'Y solicitação de 2a  via de cartões e de senhas, extratos, cancelamentos, bloqueios, 
desbloqueios de cartões; 

4.10.1 O sistema eletrônico ou on-line deverá emitir relatórios gerenciais contendo no 
mínimo as seguintes informações: 

~ 

 ~. 10.1.1 Nome do funcionário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

4.10.1.2 Local, data e valor da utilização dos créditos pelos funcionários na rede de 
estabelecimentos credenciados; 

4.10.1.3 Extrato e saldo do cartão; 

F41 1 Quando solicitada 21 via do cartão, a 1a  via deverá ser automaticamente cancelada e o 
saldo deverá ser transferido para o novo cartão; 

4.11 .1 O prazo máximo para entrega da 2 a via será de 07 (sete) dias úteis a contar da data 
da solicitação; 

4.12 Creditar de forma individualizada e on-line, diretamente nos cartões, o auxílio 

0/ 

 

alimentação/refeição de acordo com a opção de cada funcionário no dia 01 de cada mês, 
sem a necessidade do funcionário se dirigir a postos de recarga; 

, 4.13 A Contratada deverá manter o cartão válido enquanto houver saldo no mesmo, mesmo 
'- nos casos em que houver extinção do contrato de trabalho de algum usuário; 

4.140 prazo de validade e vigência dos créditos depositados no cartão não expirarão; 

4.15 Nos casos em que haja motivo justificado, a Contratada deverá acatar pedidos da 

Contratante de estorno ou cancelamento de créditos parciais e/ou integrais no cartão do 
funcionário; 

/ ,4.16 A Contratada deverá disponibilizar aos usuários dos cartões os seguintes serviços: 

/4.16.1 Serviços via web para consulta de saldo do cartão, informação sobre novos créditos 

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

4 

UU 
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4.16.2 Central de atendimento telefônico e serviço via internet para atendimento aos 

C/ usuários, com horário de funcionamento 24 horas por dia, em todos os dias da semana, com 

/ V serviços de consulta de saldo e bloqueio e desbloqueio de cartão, cancelamento de cartão, 

consulta de local para compras e indicação de credenciamento de estabelecimento 
comercial: 

4.17 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 

como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como 

transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis 
sociais e tributos. 

5 DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

5.1 A Contratada deverá manter rede de credenciados em um número mínimo de 80 
(oitenta) estabelecimentos no município de Maringá/PR, possuindo comprovadamente 

/ ampla rede credenciada que aceite os cartões alimentação e refeição, sendo que deverão 
ser no mínimo 50 (cinquenta) estabelecimentos que aceitem cartão alimentação e 30 (trinta) 
estabelecimentos que aceitem cartão refeição; 

5.2 A Contratada deverá manter rede de credenciados em um número mínimo de 50 
(cinquenta) estabelecimentos nos municípios da área de abrangência da AMUSEP (exceto 

/ Maringá), possuindo comprovadamente ampla rede credenciada que aceite os cartões 
alimentação e refeição, sendo que deverão ser no mínimo 30 (trinta) estabelecimentos que 

aceitem cartão alimentação e 20 (vinte) estabelecimentos que aceitem cartão refeição: 

5" 2.1 A área de abrangência da AMUSEP (exceto Maringá) é formada pelos seguintes 
unicípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Cobrado, Doutor Camargo, Floraí, Flórida, Floresta, 

0/ Iguaraçu, ltambé, ltaguajé, Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Munhoz de 

Mello, Nova Esperança, Nossa Senhora das Graças, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, 

Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, Sarandi, São Jorge do lvaí e 
Uniflor; 

5.3 A rede credenciada deve abranger no mínimo os seguintes segmentos: hipermercados, 
supermercados, mercados, açougues, comércios de hortifrúti, padarias e restaurantes,- 

5.4 A comprovação do credenciamento deverá ser feita no momento da contratação, através 

de unia declaração emitida pela empresa vencedora, na qual apresente a relação dos 

estabelecimentos credenciados, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone de cada 
um, atendendo ao quantitativo estabelecido; 

5.4.1 Deverão ser apresentadas quatro relações de estabelecimentos credenciados: 

• uma na qual conste a relação dos estabelecimentos credenciados no município de 
/ Maringá/PR que aceite o cartão alimentação (mínimo de cinquenta 

estabelecimentos); 

• uma na qual conste a relação dos estabelecimentos credenciados no município de 
Maringá/PR que aceite o cartão refeição (mínimo de trinta estabelecimentos); 

• uma na qual conste os estabelecimentos credenciados na área de abrangência da 

AMUSEP (exceto Maringá) que aceite o cartão alimentação (mínimo de trinta 
estabelecimentos); 
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• uma na qual conste os estabelecimentos credenciados na área de abrangência da 

AMUSEP (exceto Maringá) que aceite o cartão refeição (mínimo de vinte 
estabelecimentos),- 

5.4.2 Os documentos solicitados no item 5.4 deverão ser emitidos em papel timbrado da 
/ empresa, com assinatura e carimbo do responsável legal: 

4 5.5 A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a relação 

atualizada dos estabelecimentos credenciados, com razão social, CNPJ, endereço e 
telefone; 

/ 5.6 A Contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo 

>'valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente da 
C vigência do contrato, ficando estabelecido que a Contratante não responderá solidária ou 

subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 
Contratada; 

/ 5.7 A Contratante poderá exigir a comprovação de reembolso à rede credenciada a qualquer 
Y momento no curso da contratação e, não havendo atendimento por parte da Contratada, 

será incursa nas penalidades contratuais consequentes à inexecução; 

/ 5.8 A Contratante poderá a qualquer tempo solicitar o credenciamento de novos 

7 estabelecimentos além da rede apresentada pela Contratada, visando o atendimento dos 
.. beneficiários Diante dessa necessidade, a Contratada será notificada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

5.9 Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos 
/ estabelecimentos, a critério do CISAMUSEP. 

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

-í 6.1 Fornecer o objeto contratado na forma a ustada; j o'- 
6.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

C por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo 
de Referência; 

/ 6.3 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer atos que ocasionem danos, seja 

por culpa direta ou de seus empregados ou representantes, obrigando-se, igualmente, pelas 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais promovidas por terceiros, que venham a 
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato; 

/ 6.4 Refazer os cartões magnéticos e/ou eletrônicos que apresentem erro de emissão ou 

problemas de qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação, sendo que 
a 11  via dos cartões, inclusive as refeitas, deverão ser sem ônus ao CISAMUSEP. Nos 

casos dos cartões que estejam danificados e possuam crédito, deverá o novo cartão vir com 
as cargas correspondentes acompanhadas de extrato certificando o saldo; 

/\ 6.5 Garantir, durante toda a contratação, a manutenção da rede mínima de 

estabelecimentos credenciados, tanto do benefício alimentação como do benefício refeição, 
conforme neste Termo de Referência; 

6 



OCC•( L CO flt 
.0' 

O 

'oc pai de, Sau'ie CIO Sete CI Pc, rCIecaense 

Oü8 

,'- 6.6 Permitir a escolha dos colaboradores do CISAMUSEP entre as opções de cartões 

alimentação e/ou refeição, bem como que os mesmos façam a divisão do total do crédito, de 
acordo com os seus interesses no mês; 

6 /Ç .7 Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços do 
Çy7CISAMUSEP, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na 

execução dos serviços contratados; 

6.8 Acatar a fiscalização do CISAMUSEP, comunicando-o de quaisquer irregularidades 
detectadas durante a execução dos serviços; 

6.9 Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer solicitação por parte do Fiscal do 

,/Contrato, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, bem como as 

correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contratado,- 

6.10 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

'5'qualquer assunto e documento de interesse do CISAMUSEP, ou de terceiros, de que tomar 
/ 

conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus 
empregados a observar rigorosamente esta determinação,- 

6.11 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

flinformações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

desta contratação sem o consentimento, por escrito, do CISAMUSEP; 

6.12 Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido 
no Contrato; 

,6.13 Manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação de 
pagamentos; 

6.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução; 

/ 6.15 Executar o objeto do Contrato por meio de pessoas idôneas, com capacitação 
)- profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus 

C/ empregados, prepostos ou mandatários que no desempenho de suas funções causem ao 

CISAMUSEP, podendo este solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada 
inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente,- 

6.16 Manter um funcionário responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto para tratar com o CISAMUSEP: 

6.17 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
, execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 

contribuições, indenizações, distribuição de vale-refeição, vale-transporte e outras 
exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 

6.18 Comunicar ao CISAMUSEP, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente ou 

quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
sua execução,- 

6,19 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

7 
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época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a Administração contratante; 

6.20 É vedada à Contratada a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do CISAMUSEP. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

/ 7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

Pagar a importância correspondente aos valores creditados dentro do prazo previsto; 

j7.3 Cumprir todas as obrigações em conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência; 

/j,7.4 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

7.5 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial 

quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 

/7.6 Exercer a fiscalização da execução do Contrato por funcionários especialmente 

-'designados para esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, procedendo ao atesto das 
r "respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. Tal 

fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade a Contratada- 

7 7 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

7.8 Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços; 

7.9 Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto do Contrato em desacordo com as 

respectivas especificações; 

/7.10 Comunicar à Contratada as ocorrências ou problemas verificados para que efetue 
-' 

medidas corretivas; 

,'7.11 Informar à Contratada os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da 
/ 

execução do Contrato; 

7),7.12 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos fortuito e de força 

maior, justificados e aceitos pelo CISAMUSEP, não deverão ser interrompidos; 

7.13 Verificar, durante toda a execução do Contrato, a manutenção, pela Contratada, de 

Ç/ todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 

7.14 Impedir que terceiros estranhos à contratação prestem os serviços, sendo vedada todo 

qualquer tipo de subcontratação,- 

7.15 Solicitar a substituição/reparação do objeto do Contrato que esteja em desacordo com 

O' a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito. 

8 
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8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Apresentar declaração afirmando que, se vencedora, se compromete a firmar convênios 
com os estabelecimentos conforme item 5; 

8.2 Certidão válida de Credenciamento da empresa no Programa de Alimentação do 
/ Trabalhador - PAT, expedida pelo Ministério da Economia - Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho, conforme Portaria MTE n° 03/2002, tanto na categoria refeição convênio, como na 
categoria alimentação convênio; 

8.3 Apresentar, no mínimo, um atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo CNPJ da empresa, telefone, 

nome legível e assinatura, para a qual a Contratada presta ou prestou serviço de 

administração. gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação e refeição, bem como 
a qualidade dos serviços prestados/executados; 

8.3.1 O atestado de capacidade técnica deverá ser apresentado em original ou cópia 
autenticada; 

8.4 Comprovante válido de registro da empresa no Conselho Regional de Nutrição, 

conforme Resolução n° 378/2005 do Conselho Federal de Nutrição. 

9 VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- 9.1 O pagamento será correspondente ao valor unitário a ser creditado de até R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) por mês, multiplicado pelo número de funcionários existentes 
no CISAMUSEP; 

9.2 As licitantes poderão ofertar Taxa de Administração em percentual zero ou negativo; 

9.3 A taxa de administração será correspondente ao percentual calculado sobre o valor 

mensal a ser pago pela Contratante, na qual deverão ser incluídos todos os custos e 

despesas, encargos e incidências diretas e indiretas, de qualquer natureza, que recaiam 
sobre o objeto; 

Os custos de emissão dos cartões deverão ser incluídos na taxa de administração 
0/ proposta pela Contratada; 

,9.5 O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de 
j até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, devidamente conferida por membro 

da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

9.6 A empresa a ser Contratada deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte 
forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. Pr., inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, 

com sede na Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP 87.053-285, 

bem como informar no corpo da respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência 

e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento; 

9.7 A Nota Fiscal deverá discriminar o serviço prestado, a quantidade, valor unitário e total 

do item. A empresa a ser Contratada deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal o número 
e a modalidade da Licitação e o número do Empenho; 

9 
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9.8 A empresa a ser Contratada ficará obrigada a repassar ao CISAMUSEP, na proporção 

correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudança de alíquotas de 

,' impostos incidentes sobre a prestação do objeto em função de alterações na legislação 
pertinente; 

/ 
9.9 No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o prazo de 

pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova(o) Nota 
Fiscal/Boleto Bancário correta(o); 

/ 9.10 No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação de sanções, 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido 
processo; 

9.11 A critério da Administração, no decorrer da vigência contratual, poderão ocorrer 
-' alterações nas quantidades e valores do benefício; 

9.12 Ocorrendo a alteração prevista no item anterior, o percentual da taxa de administração 
incidirá sobre o novo valor do crédito. 

10 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 
Contratada as sanções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002, e, 
subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, e multa 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto; 

10.2 Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as condutas abaixo 

elencadas, sendo certo que o rol abaixo é exemplificativo, podendo outras ocorrerem, e da 

mesma forma serão passíveis de punição conforme prevê as disposições normativas que 
regem a matéria: 

10.3 As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo legal, 

garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo procedimento a ser observado 
será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 

'o 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
Impedimento/Suspensão,, 

dentro do prazo previsto no Edital (até 05 dias úteis, a 
por até 2 anos contar da data da convocação). 

Impedimento/Suspensão ,Fraudar o procedimento de licitação. 
de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão 
'dulterar documentos. de 2 a 5 anos / 

Não promover a entrega do objeto da licitação no prazo Multa de 10% e/ou 

etipulado no contrato ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão 
Contratante, por até 2 anos 

(. 
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/ 10.4 Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
-'. 

 
roporcional idade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento do julgamento 

a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado lesivo dela decorrente; 

10.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do contrato que 

ainda não foi repassado para a Contratada, sendo que na ausência de saldo, a multa deverá 

ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificação oficial, e não o sendo 
feito poderá ser cobrada pela via judicial; 

/ 10.6 As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser aplicadas de 

fÕrma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com outras de maior gravidade. 

11 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11.1 O contrato efetuado a partir deste Termo de Referência terá vigência no período de 
20/02/2021 a 19/02/2022 (doze meses). 

(-,11,2 Caso o Contrato seja prorrogado, a Contratante terá direito às mesmas condições do 

Contrato para cada ano de vigência de seus aditivos. 

Maringá, 18 de agosto 2020. 

paula Heloise Boson 

Gerente Administrativa 

Autorizado em: Vji O</j Fiscal do Contrato: 

- 

Assinatura e C-rimbo 
Wivea (jrisuua de 'Pawa 

Diretora Administrativa 
Cons. Púb. Inter. de Saúde  jo 

Set, Paranaense 
CISAMUSEP 
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(b ; Estado do Paraná 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAJ5DE DO SETENT. PARANAENSE 
R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação o: 2078 / 2020 Data Emissão: 25/08/2020 

Cotação: 83 
Órgão: 01

Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 
Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 

Sub Função: 

Programa: 

Projeto/Atividade: 

Natureza da Despesa: 

Desdobramento: 

Fonte de Recurso: 

lo 

123 

0001 

2001 Manutenção e Desenvolvimento da Atividades do Consórcio 

3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

00 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Saúde 

Administração Financeira 

Apoio Administrativo 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, 
ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO ELETRONICO, PARA OS FUNCIONARIOS DO 
CJSAMUSEP. 

Item Descrição Unidade 
CONTRAFAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERV 
PARA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E 
FORNECIMENTO DE AUX1IJ0 ALIMENTAÇÃO E 
REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO 
ELETRÔNICO ALIM11AçÀo E/OU CARTAÕ 
MAGN[:jIC'Q ELETRÕ 

     

Ouantidade Vir. Unitário Vir. Total 
2,5000 46.154,1700 115.385,43 

Total: 115.385,43 

Solicitante 
Secretário Executivo 

Pág. 1/1 
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MEMORANDO N° 471/2020 
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Maringá, 24 de setembro de 2020. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de prestação de serviço, protocolo n° 362/2020 

que originou a Autorização de Despesa n° 083/2020, que tem por objeto a seleção das 

melhores propostas para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço 

de administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através 

de cartão magnético eletrônico alimentação e/ou cartão magnético eletrônico refeição, para 

os funcionários do CISAMUSEP, proveniente do setor da Gerência Administrativa, 

entendemos que a presente contratação poderá ser realizada por meio de processo 

licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL POR ITEM. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31. 1 do Decreto n° 10 024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados e aditivo de contrato vigente pesquisado no site do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n° 5.450/2005 

e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosamente, 

r ' 
RafaIa Koga Iõetr  Fio umagae 

Gerente de Compra icitações 

m~ 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringa - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

ORIGEM: Processo Administrativo de Licitação na Modalidade Pregão n° 
33/2020 

INTERESSADO:-. DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE 
COMPRAS E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. Parecer jurídico relativo no procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico, relativo à análise de edital e demais documentos 
acostados ao procedimento. 

PARECER N° 033/2020-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada 
para administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação e 
refeição, através de cartão magnético eletrônico para os funcionários do 
CISAMUSEP, conforme Termo de Referência encaminhado pelo Setor 
Responsável. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n° 8.666/93), em seu art. 
38, enumera uma série de requisitos que devem compor o procedimento de 
licitação desde a sua instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma 
das exigências ali contidas, mais especificamente no inciso VI, quando exige a 
presença de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, sua dispensa ou 
i nexig i b i 1 idade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se à regularidade dos atos iniciais e 
preparatórios para a instauração do procedimento, mais precisamente da 
presença das solicitações necessárias e da conformidade das minutas de edital 
e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas leis que regem essa 
espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do 
setor de origem, demonstrando que a compra do bem se faz necessária.- 

Informamos também que a prestação do serviço é 
imprescindível para este Consórcio, pois o fornecimento de 
auxílio alimentação está estabelecido em Acordo Coletivo do 
Trabalho firmado com o Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Maringá e Região 
— STESSMAR, conforme Cláusula Décima Primeira: { ... ]." 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 

IN- 
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O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa n° 83/2020. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 30  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento 
no contido no art. 71, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos 
encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado 
pela autoridade competente se assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 21 de outubro de,2020. 

ATI.1 a - RLiSt.M S 
OGADO OABIFR: '6.262 

cis USEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para 
a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de 
auxílio alimentação e refeição, através de Cartão Magnético Eletrônico Alimentação e/ou 
Cartão Magnético Eletrônico Refeição que possibilite a aquisição de gêneros alimentícios in 
natura e refeições prontas através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma 
definida na legislação do Ministério da Economia - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que 
regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, para os funcionários do 
CISAMUSEP. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 12 de novembro de 2020, 
às 09h. 

LOCAL: www. com  prasqovernamentais.qov.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global por item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 553.850,00 (quinhentos e cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta 
reais). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho 
Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações 
ou pelo site www.cisamusep.orq.br  

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringa - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Maringá - PR, terça-feira, 27 de outubro de 2020 Ano VIII Edição n° 1256 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2020 

a 

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresa objetivando a 
aquisição de permissão de uso de licença de software para laudos de 
exames de audiometria, imitanciometria e logoaudiometria para o 
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar n° 123/2006 com redação determinada 
pela Lei Complementar n° 147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
11 de novembro de 2020, às 09:00h5. 
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 2.709,62 (dois mil setecentos e nove reais e 
sessenta e dois centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamuse.orq.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa especializada para 
administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação e 
refeição, através de Cartão Magnético Eletrônico Alimentação e/ou 
Cartão Magnético Eletrônico Refeição que possibilite a aquisição de 
gêneros alimentícios in natura e refeições prontas através de rede de 
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do 
Ministério da Economia - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que 
regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, para 
os funcionários do CISAMUSEP. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 
12 de novembro de 2020, às 09h. 
LOCAL: www.comorasqovernamentais.qovbr.  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global por item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 553.850,00 (quinhentos e cinquenta e três mil 
oitocentos e cinquenta reais). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: 
(44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusop.orq.br  
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