
De: Setor de Gerência Administrativa 
Para: Compras e Licitações 
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,! os fynciojios do CISAMUSEP. 

Data: 07/11/2022 Paula Helolse Boson 
Gerente Administrativa 

Valor Menor: R$ 698.071,53 Data: 19/12/2022 
Valor Médio: R$ 699.816,65 

aiko Ce aulino 
Assistente Administrativo 

Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Autorização para a contratação de empresa especializada para administração, renciam -nto - ornec 
auxílio alimentação e refeição, através de cartão magnético eletrônico, para os funcionários 'o Cl MU EP 
Consulta de Preços junto à no mínimo 03 (três) empresas, visando levantar preço: 

,X'Sim 'Anexo 

mento de 

do 8,0 do IEfrUSE  P. AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N2 95/2022 

 

AUTORIZACÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: q IJO1,1 

 

         

Nívea Cri 1. de Paiva Sarri 
Diretora Administrativa 

De acordo com as informações acima, AUTORIZO a despesa. 

Data: 20 c2J1ZC.2.3  

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a Tomar: Indicação dos Recursos Orçamentários 

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 
01.001.10.123.0001.2001 3.3.90.46 00.00 10.69 

Fonte de Recurso Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
1069 657.900,00 397.886.95 260.013,05 397.886,95 

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

Saldo Orçado
260.013,05 Desdobramento por Despesa J',00 

Disponível 
Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 

Data: 19/12/2022 ai 'ardi Soares 
CC: 050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a Tomar: 
* Regime de Aditamento: o 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n2 8.666/93): o 
* Formalizar parecer N2 do parecer: o Anexo 
* Inexigibilidade o NQ do parecer: o Anexo

/ 
*licitação -Pregão o / 
* Contrato - o Sim o Não , 

Data: 17/01/2023 '- AntonirIos Gomes 
OAB/ n226.262 

Da: Assessoria Jurídica 
Comissão de Licitação 

Providências a Tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 
a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: o Sim o Não 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Assessoria Jurídica: •

Y-1 

nexo 
Là 

Data: cZO / O 11 / 2o.23 LaísCrist e er 
Presite da Co isse Licitação 

so Marcos Donasan 
Secretário Executivo 
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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 

Item Código CATSERV Descrição Unidade Quant. 
Elotech 

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 

11921 14109 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SERVIÇO 13 

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. 

A presente contratação faz-se necessária em razão do encerramento do 1 Aditivo ao 
Contrato n° 120/2020, com vigência até 20/02/2023, para o qual não há previsão legal de 
prorrogação após o início da vigência da Lei Federal n° 14.442, de 02/09/2022. 

De acordo com a referida Lei, 

Art. 10  Esta Lei dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao 
empregado, bem como altera a Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 
10  de maio de 1943. 
Art. 20 As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-
alimentação de que trata o § 20  do art. 457 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943, 
deverão ser utilizadas para o pagamento de refeições em restaurantes e 
estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais. 
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Art. 30  O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento 
do auxílio-alimentação de que trata o art. 20  desta Lei, não poderá 
exigir ou receber: 

- qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor 
contratado; 
11 - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-
paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados; ou 
III - outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não 
vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do 
empregado, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de 
instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação. 
§ 10  A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica aos 
contratos de fornecimento de auxílio-alimentação vigentes, até seu 
encerramento ou até que tenha decorrido o prazo de 14 (quatorze) 
meses, contado da data de publicação desta Lei, o que ocorrer 
primeiro. 
§ 20  É vedada a prorrogação de contrato de fornecimento de auxílio-
alimentação em desconformidade com o disposto no caput deste 
artigo. 

Informamos, ainda, que o fornecimento do 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 
auxílio alimentação mensal, que será, a partir de 0110412022 no valor de R$ 
630,00 (seiscentos e trinta reais). Tal auxílio 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. 

Parágrafo Primeiro: O presente benefício também será devido junto ao 
décimo terceiro salário, aos funcionários que fizerem parte do quadro de 
colaboradores no mês de dezembro. 

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 n° 6.321/76, regulamentada 
pelo Decreto n° 05/91 que instituiu o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador. 

3 CARTÕES E CRÉDITOS 

c\ t 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; 

Vr 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 65 

2 
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(sessenta e cinco), cujo crédito total será de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), podendo 
ser fracionado ou não em um ou nos dois cartões, segundo a opção de cada funcionário; 

p0_  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; 

i\"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; 

1 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 
funcionários poderá ser reajustado durante a vigência do contrato conforme Acordo Coletivo 
de Trabalho; 

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

3.9 Os cartões devem ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 
falsificações; 

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

3 

PRAZO DE ENTREGA 

Março/2023 a Fevereiro/2024 

Mês
Quantidade de

Valor a ser creditado Total mensal 
cartões 

mar/23 65 R$ 630,00 R$ 40.950,00 

abr/23* 65 R$ 724,50 R$ 47.092,50 

mai/23 65 R$ 724,50 R$ 47.092,50 

jun/23 70 R$ 724,50 R$ 50.715,00 

jul/23 70 R$ 724,50 R$ 50.715,00 

ago/23 75 R$ 724,50 R$ 54.337,51 

set/23 75 R$724,50 R$54.337,51 

out/23 78 R$724,50 R$56.511,00 

nov/23 78 R$724,50 R$56.511,00 

dez/23 78 R$724,50 R$56.511,00 
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4 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

6 ï'  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; 

G	 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; 

6	 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 deverá manter, nas empresas credenciadas à sua rede, indicação de 
adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos; 

C 4.6 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 11 h30min e das 13h30min às 16h30min, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis contados da assinatura do contrato; 

4.6.1 A entrega dos cartões dos funcionários que forem contratados durante a vigência do 
contrato deverá ocorrer em até 07 (sete) dias úteis a contar da data da solicitação; 

6 fl 4.7 Os cartões magnéticos alimentação e refeição deverão ser entregues em envelope 
lacrado individualmente, nominalmente, com manual básico de utilização e a numeração da 
senha pessoal; 

6 í'\ 4.8 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 os seguintes comandos: consulta ao valor dos créditos, inclusão de 
usuários, solicitação de 2" via de cartões e de senhas, extratos, cancelamentos, bloqueios, 
desbloqueios de cartões; 

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

J 4.8.1 .1 Nome do funcionário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

dez/23 - 13a parcela 78 R$ 724,50 R$ 56.511,00 

jan/24 85 R$ 724,50 R$ 61.582,51 

fev/24 90 R$ 724,50 R$ 65.205,00 

TOTAL GERAL R$ 698.071,53 

*Previsão de reajuste de 15% sobre o valor do benefício a partir de abril/2023, data base do 
Acordo Coletivo de Trabalho. 

4 
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t r4.8.1.2 Local, data e valor da utilização dos créditos pelos funcionários na rede de 
estabelecimentos credenciados; 

F) 4.8.1.3 Extrato e saldo do cartão; 

4.9 Quando solicitada 2a  via do cartão, a 18  via deverá ser automaticamente cancelada e o 
saldo deverá ser transferido para o novo cartão; 

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

C fJ\ 4.10 Creditar de forma individualizada e on-line, diretamente nos cartões, o auxílio 
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; 

4.11 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; 

(. 4.12 O prazo de validade e vigência dos créditos depositados no cartão não expirarão; 

C F\- 4.13 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; 

4.14 A Contratada deverá disponibilizar aos usuários dos cartões os seguintes serviços: 

c Ç 4.14.1 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; 

L 4.14.2 Central de atendimento telefônico e serviço via internet para atendimento aos 
usuários, com horário de funcionamento 24 horas por dia, em todos os dias da semana, com 
serviços de consulta de saldo e bloqueio e desbloqueio de cartão, cancelamento de cartão, 
consulta de local para compras e indicação de credenciamento de estabelecimento 
comercial; 

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; 

C 5.2.1 A área de abrangência da AMUSEP (exceto Maringá) é formada pelos seguintes 
municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Cobrado, Doutor Camargo, Floraí, Flórida, Floresta, 
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 
U niflor; 

5 
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}iYt 5.3 A rede credenciada deve abranger no mínimo os seguintes segmentos: hipermercados, 
supermercados, mercados, açougues, comércios de hortifrúti, padarias e restaurantes; 

At 5.4 A comprovação do credenciamento deverá ser feita no momento da contratação, através 
de uma 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); 

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; 

tV 5.5 A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a relação 
atualizada dos estabelecimentos credenciados, com razão social, CNPJ, endereço e 
telefone; 

t1c IVL 5.6 A Contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo 
valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente da 
vigência do contrato, ficando estabelecido que a Contratante não responderá solidária ou 
subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 
Contratada; 

ÍC i ( 5.7 A Contratante poderá exigir a comprovação de reembolso à rede credenciada a qualquer 
momento no curso da contratação e, não havendo atendimento por parte da Contratada, 
será incursa nas penalidades contratuais consequentes à inexecução; 

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

6.1 Fornecer o objeto contratado na forma ajustada; 

6 
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6 6.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo 
de Referência; 

6 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; 

C 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 1a  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; 

C 6.5 Garantir, durante toda a contratação, a manutenção da rede mínima de 
estabelecimentos credenciados, tanto do benefício alimentação como do benefício refeição, 
conforme este Termo de Referência; 

C 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; 

C 6.7 Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços do 
CISAMUSEP, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na 
execução dos serviços contratados; 

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

Ç 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; 

C 6.10 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
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 
informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 
desta contratação sem o consentimento, por escrito, do CISAMUSEP; 

C 6.12 Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido 
neste Termo de Referência; 

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

C' 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; 

C 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 
empregados, prepostos ou mandatários que no desempenho de suas funções causem ao 
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CISAMUSEP, podendo este solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada 
inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente; 

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

C 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; 

C 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; 

C 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 
época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a Administração contratante; 

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

C ft 7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

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

7.3 Cumprir todas as obrigações em conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência; 

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 objeto por colaborador especialmente designado 
para esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas 
faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. Tal fiscalização, em 
hipótese nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade da 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 deste Termo de Referência 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 objeto; 
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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 objeto, a manutenção, pela Contratada, de todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.14 Impedir que terceiros estranhos à contratação prestem os serviços, sendo vedada todo 
e qualquer tipo de subcontratação; 

7.15 Solicitar a substituição/reparação do objeto do Termo de Referência esteja em 
desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito. 

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, 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(37812005 do Conselho Federal de Nutrição; 

8.5 Declaração informando o valor para emissão da segunda via do cartão, quando esta for 
solicitada por funcionário do CISAMUSEP. 

_- 9 VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

c 9.1 O pagamento será correspondente ao valor unitário a ser creditado de até R$ 630,00 
(seiscentos e trinta reais) por mês, multiplicado pelo número de funcionários existentes no 
CISAMUSEP; 

. ( 9.2 Conforme Art. 30  da Lei Federal n° 14.442, de 02/09/2022, fica proibido pela Contratada 
o fornecimento do auxílio alimentação com qualquer tipo de deságio ou imposição de 
descontos sobre o valor contratado (taxa negativa); 

, 
ç 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; 

C ç-  9.4 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 
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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. 

C. Í½1.- 9.5 Os custos da primeira emissão dos cartões deverão ser incluídos na taxa de 
administração proposta pela Contratada; 

C.. c 9.6 O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto Bancário, no prazo de 
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; 

C. E 9.7 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, no 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; 

6 9.8 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; 

C 9.9 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; 

E 9.10 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); 

E 9.11 No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação de sanções,/ 
o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a decisão do referido 
processo; 

( C 9.12 A critério da Administração, no decorrer da vigência contratual, poderão ocorrer / 
alterações nas quantidades e valores do benefício; 

E 9.13 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. 7° 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: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 
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Não firmar o instrumento de contrato, quando convocado 
dentro do prazo previsto no Edital (até 05 dias úteis, a Impedimento/Suspensão  
contar da data da convocação).

por até 2 anos 
 

Fraudar o procedimento de licitação.
Impedimento/Suspensão 

 
de 2 a 5 anos 

Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão 

adulterar documentos. de 2 a 5 anos 

Não promover a entrega do objeto da licitação no prazo Multa de 10% e/ou 
estipulado no contrato ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão 
Contratante. por até 2 anos 
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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; 

10.4 Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 
proporcionalidade 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 
forma 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 
21/02/2023 a 20/02/2024 (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, 07 de novembro de 2022. 

~";X, 
Paula Heloise Boson 

Gerente Administrativa 

Autorizado em: O/ J! /o3O2,l., 

Assinatura 'eCarimbo 
1vea Cristina d Pri 5an 

Diretor AdmirStratIV3 
Cone. Púbinter. de Saúde do 

Set. PzJreeflSe 
CISMUSEP 

Fiscal do Contrato: 

-iU, -~.' 
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

EL
I I Exercício: 2022 Estado: PARANÁ ** Elotech

IIIW6f1 13/01/2023 

ANALISE DE COTAÇÃO 

- Cotação: 95/2022 Data: 22/11/2022 

Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO Unid.:SERV Qtde.: 13,00 
DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO ELETRÔNICO ALIMENTAÇÃO 
E/OU CARTAÕ 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. 

Fornecedor Marca Valor Unitário Valor Total Status 
1153 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 53.697,8100 698.071,53 Menor Cotação 
6630- GREEN CARD S/AREFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 53.697,8 100 698.071,53 
5237- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 53.697,8100 698.071,53 
6629 - SENFF SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 54.234,7881 705.052,25 

Valor médio: 53.832,0500 699.816,65 
Total Mcaursç10 698 071,53 
To 1ioCotação: 69I,65 

CND Devido o sistema não efetuar o arredondamento de valores, estamos considerando o sistema de 

Art. 195ã30 da Const. Fed./Lei Fed. 8.666/93 arredondamento de valores, por isso há diferença nos valores expressos na Elotech eos valores que seram 
Especificação Data Vencimento utilizados na estimativa de preço e consequentemente na elaboração do Pregão Eletrônico. 
INSS: / / 
FGTS: —1-1 

M • Cezar Paulino 

G:5940666 S:PR 

Respons vel elo L .j ento d Preço Solicitante Diretoria Financeira Diretora Administrativa 

/ 

J alko Leza - ''no Assinatura e Carimbo Flávia Galbardi Soares Nívea Cristina de Paiva Sarri 
G: 59406566 SSPPR RG: 7.317.670-0 SSP-PR RG: 9.161.486-3 SSP-PR 
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PROPOSTA COMERCI 
Facilitamos o da a dia da sua empresa e Levamos qualidade de' 

tnteLigêrcia que conecta 
pessoas e negócios 



São Paulo, 12 de Janeiro de 2023 

CONS INTERM DE SAUDE SETENTRIAO PAR 

CONS INTERM DE SAUDE SETENTRIAO PAR 

Agradecemos seu interesse em nossos produtos e serviços. 

Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes em cartões de benefícios e gestão 
de despesas corporativas para empresas de todos os tamanhos. 

Temos um portfólio completo de soluções simples e inovadoras que tornam a gestão de 
sua empresa mais fácil e a vida dos seus colaboradores mais prática e eficiente. 

Presentes no dia a dia de tantas empresas e pessoas, somos movidos pelo sentimento 
de oferecer o mais importante de todos os benefícios: a qualidade de vida. Afinal, quem 
vive bem trabalha melhor. 

Conte com a Alelo. A gente trabalha em seu benefício. 

Atenciosamente, 

Central de Vendas 
Telefone: 55 11 4003-3663 
vendasajelo@alelo.com.br  
www.alelo.com.br  



POR QUE ALELO? 
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PRESENÇA 
Temos a maior rede de aceitação do Brasil, com presença em 
100% dos municípios - mais de 550 mil estabelecimentos 
credenciados. 

GESTÃO 
Informações que fazem a diferença: índice Alelo de Preço Médio 
de Refeição, Valores Mínimos de Refeição, Alimentação e 
relatórios gerenciais para mais controle. 

FOCO NO CLIENTE 
Excelência em atendimento que garante mais de 90% de 
satisfação às empresas atendidas, graças a um time de 
consultores e canais de atendimento exclusivos. 



sc 

BENEFÍCIOS, CONTROLE, EFICIÊNCIA E GESTÃO 
Sotuções ideais para promover a qualidade devida e o bem-estar dos seus 
co1aboradores atém de otimzar processos e garantir mais eficiência de recursos 

ALELO PREMIAÇÃO • ALELO DESPESAS 

s proccos d: d;esas 
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2. 
Realiza o pagamento dos 
pedidos mensais por meios 
do seu cartão empresarial 
Elo. 

40 
DIAS 

O que ganha? 

• Até 40 dias de prazo'. 

• Agilidade na compra e no 
pagamento. 
• Sem impressão de papel. 
Tudo online. 

AGORA VOCÊ TEM PRAZO PARA PAGAMENTO 
DOS BENEFICÍOS DA SUA EMPRESA 
Você utibza seu cartão empresarial Elo rnmn forma de pagamento 
e conta com diversas vantagens 

) QUE VOCÊ GANHA COM ESTA NOVIDADE? 

onveniência 
Você faz o pedido e paga 
m até 40 dias2. 

Acumule pontos 
Faça mensalmente seus 
pedidos com a Alelo, ganhe 
pontos Livelo e troque por 
vantagens. 

EFmine os boletos 
Reduz o controle 
operacional de pagamento 
do boleto. 

Agilidade 
O pagamento é realizado 
em segundos e confirmado 
por SMS, online. 

Veja como é fácil! 

1. 
Você adquire nossas 
;oluções em benefício. 

4 
Troca seus pontos por 
produtos e viagens! 



QUER SABER O QUE PODERIA RESGATAR COM OS PONTOS LIVELO? 

• Passagens aéreas . Aluguel de veículos • Eletrônicos 

• Recargas de celular • Assinatura de revistas • E muito mais! 

a algumas opções de resgate com pontos Livelo* 

Você tem 3 colaboradores que 
recebem R$ 350 mensais no Alelo = 

Alimentação. 

Você tem 10 colaboradores que 
recebem R$ 350 mensais no Alelo = 

Alimentação. 

Com 20 funcionários recebendo 
benefício mensal de R$ 350, seus = 

prêmios são ainda maiores. 

Em apenas 1 ano, é possível 
realizar duas recargas de 
celular e até mesmo fazer uma 
viagem nacional. 

Em 2 anos, você resgata até 8 
viagens nacionais. 

Em 1 ano, você ganha 1 
viagem internacional. Em 2 
anos, é possível resgatar 1 
Smart TV FulI HD. 

Não perca a oportunidade! Feche com a gente agora mesmo! 

Oferta restrita ao pagamento com os cartões corporativos Elo e para pagamento dos produtos Alelo Alimentação, Alelo Cultura, Alelo Natal e 
Alelo Refeição. 

De acordo com o fechamento da sua fatura. 
° Consulte as ofertas de pontos Livelo do seu contrato com seu gerente ou pelo site www.livelo.com.br. 
Simulação meramente ilustrativa. Os valores podem mudar de acordo com a variação de câmbio. As opções de resgate estão baseadas nas 

ofertas Livelo em vigor em janeiro/2018. 



:PRODUTOS REGULAMENTADOS 
Os cartões Alelo Refeição, Alelo Alimentação e Alelo Cultura são regulamentados por 
uma lei federal de incentivo e para que a sua empresa possa usufruir dos benefícios 
fiscais destes programas é obrigatório que ela esteja devidamente registrada. Para se 
cadastrar é muito fácil: 

• Cadastre-se no Programa de Alimentação do Trabalhador: acesse 
http://portal.mte.gov.br/pat/  e registre a Alelo como a sua fornecedora sob o N° de 
registro: 080002736. 

• Cadastre-se no Programa Vale Cultura: acesse http://vale.cultura.gov.br/ e selecione 
a Alelo como sua operadora. 

LEI DO VALE-TRANSPORTE 
O vale-transporte é um benefício assegurado por lei, de concessão obrigatória desde 
1987. Foi criado pela Lei 7.418/85 e regulamentado pelo Decreto 95.247/87. Desde então 
os empregadores devem adquirir os vales e cartões e entregá-los aos empregados para 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

Para mais informações acesse: www.pianalto.gov.br/ccivil-03/LEIS/L7418.htm  



Alelo Refeição Alelo Alimentação 

Quantidade de cartões 74 Quantidade de cartões 74 

Valor Mensal por Cartão R$ 72450 í Valor Mensal por Cartão R$ 724,50 

Tarifadedisponibilizacao =em~ 
meu~ Tarifadedisponibilizacao 

Reemissão de Cartão R$ 4,13 Reemissão de Cartão R$ 4,13 

• Validade da proposta: 15 dias úteis 

• Prazo para pagamento: Antecipado 

• Prazo de entrega dos cartões: São Paulo e Grande São Paulo em até 7 dias 
úteis e Demais regiões em até 10 dias úteis. 

CENTRAL DE VENDAS 
Telefone 55 11 4003-3663 1 vendasalelo@alelo.com.br  1 www.alelo.com.br  



1ÇLELU VALE-FRANSIOl( tE 
CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Razão Social: CNPJ: 
CONS INTERM DE SAUDE SETENTRIAO PAR 04956153000168 

Consultor: 

Central de Vendas 

Aprovamos e cadastramos em nosso sistema uma condição especial para o atendimento a sua 
empresa, que será considerada em cada pedido, e aplica-se às características de atendimento 
informadas durante as tratativas de contratação, conforme registrado abaixo: 

A - Prazo de entrega 

SÃO PAULO 

Entrega Papel: 5 dias úteis 

Entrega Recarga: 5 dias úteis 

Entrega Cartão Novo: 8 dias úteis 

PARANÁ 

Entrega Papel: 8 dias úteis 

Entrega Recarga: 5 dias úteis 

Entrega Cartão Novo: 8 dias úteis  

RIO DE JANEIRO 

Entrega Papel: 7 dias úteis 

Entrega Recarga: 5 dias úteis 

Entrega Cartão Novo: 8 dias úteis 

OUTRAS REGIÕES 

Entrega Papel: 10 dias úteis 

Entrega Recarga: 5 dias úteis 

Entrega Cartão Novo: 10 dias úteis 

B - Notas 
Esta condição comercial se refere à média mensal de compra mencionada na proposta acima. No 
caso de aceite, se este volume de faturamento não for alcançado dentro do período de 90 dias, a Alelo 
se reserva ao direito de rever as taxas e tarifas apresentadas. Se determinados fornecedores ou 
emissores dos benefícios adotarem taxas compulsórias para emissão de cartões ou recarga, os 
valores serão também acrescidos ao pedido do cliente e repassados integralmente aos operadores. 
Tal procedimento, caso exista. ocorrerá com total transparência para o cliente, sendo discriminados os 
valores no boleto de pagamento e nota fiscal. 

Os serviços abaixo são cobrados quando o cliente optar por utilizá-los 

Rota Inteligente - Trace os melhores trajetos para seu colaborador 
Ferramenta que sugere o melhor trajeto da casa para o trabalho, de acordo com a necessidade de 
cada colaborador, com informações detalhadas sobre as opções de transporte e linhas em todo Brasil. 
Economia Média de 15% com Vale-Transporte. 

Recarga Certa - Controle dos gastos do benefício 

Otimização dos seus pedidos e controle dos gastos com o valor mais adequado de recarga para cada 
colaborador, sem desperdício, com base na utilização do benéfico. Economia de até 35% no seu 
pedido mensal. Economia de até 35% no seu pedido mensal. 

Depósito em conta - Garanto o benefício desde o primeiro dia de trabalho 
A Afeto garante a disponibilização do benefício dos colaboradores na admissão em caso de 

impossibilidade de compra nas operadoras. 

Portal do Usuário 
Seus colaboradores acompanham o status e saldo do VT, o dia da próxima recarga, conseguem 
pesquisar o itinerário, consultar pedidos e pedir a segunda via do cartão. 



Ligue Agora 

114003-3663 

Comodidade para escolher o que e onde comet-
em restaurantes, lanchonetes e similares, na maior 
rede 
de aceitação do Brasil. 
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--  

controller@cisamusep.org.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Cc: 

Assunto: 
Anexos:  

Vendas APelo <vendasalelo@alelo.com.br> 
quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 10:10 
controller@cisamusep.org.br  
emailopportunityprocess@7- 
h49hu 1 gzebl4 1 dl 0c81qhy17qc2zz0vmhbqdm61 z700ph26xz.36- 
u9jieay.na30.apex.salesforce.com  
PROPOSTA COMERCIAL ALELO [ref:0063g00000Fdm7jAAB] 
Proposta_CONS INTERM DE SAUDE SETENTRIAO PAR.pdf 

Olá KEZIA KEZIA, 

CNPJ 04.956.153/0001-68 

A APelo mantém uma relação de confiança com seus clientes e oferece um 
portfólio completo para empresas de todos os tamanhos. 

Cartões aceitos em 
100% das cidades 
brasileiras 

Gestão simples, fácil Condições 
e online do benefício especiais 

para pequenas e 
médias empresas 

Quantidade de cartões 



rj 

Um mundo de opções para uma lista de compras 
mais saudável. Aceito na maior rede credenciada 
de supermercados do Brasil. 

í1 

ALELO VALE-TRANSPORTE 

Gestão completa do vale-transporte de forma 
prática em um único canal 100% online. 

ALELO MOBILIDADE 

Cartão multimodal para pagamentos das despesas 
com deslocamento. Aceito em postos de 
combustível e serviços automotivos para despesas 
do próprio veículo, e também na rede de 
mobilidade urbana das grandes metrópoles! 

Valor Mensal por Cartão 

Tarifadedtsponibilizacao 

Reemissão de Cartão  

R$ 724,50 

R$ 0,00 

R$ 4,13 

 

'30 
Ei 

 

*Economia estimada apenas em caráter de simulação, baseada nas informações prestadas na cotação, 
valores médios de mercado e nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador. Consulte anexo para 
entender detalhes desta conta 

Quantidade de cartões 74 

Valor Mensal por Cartão R$ 724,50 

Tarifadedisponibilizacao R$ 0,00 

Reemissão de Cartão R$ 4,13 

 

1 
 30 

Ei 

 

'Economia estimada apenas em caráter de simulação, baseada nas informações prestadas na cotação, 
valores médios de mercado e nas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador. Consulte anexo para 
entender detalhes desta conta. 
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Um mundo de opções para uma lista de compras 
mais saudável. Aceito na maior rede credenciada 
de supermercados do Brasil. 

ALELO CULTURA 

Mais conhecimento e lazer para a sua equipe. Seus 
colaboradores têm acesso a cinemas, teatros, 
shows, livrarias e ainda ganham descontos 
exclusivos. 

- Esta proposta é válida por 15 dias; 
- As condições comerciais levam em consideração que o pagamento será antecipado; 

LJ 

 

 

 

11 4003-3663 

3 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 04.740.87610001-25 27/0912001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
ALELO DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.99-7-02 -Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
66.19-3-02 - Correspondentes de Instituições financeiras 
74.90-1-04 -Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AL XINGU 512 ANDAR 3E4EI6PARTE 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
06.455-030 ALPHAVILLE CENTRO BARUERI SP 

INDUSTRIAL E 
EMPRESARIALIALPHAV 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
TRIBUTARIOEREGULATORIO@ELOPAR.COM.BR (11)2188-1800 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 27/09/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** 
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CONTRATO N° 005/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO MULTIENTIDADES N° 32/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2022 

HOMOLOGADO EM 09 DE MAIO DE 2022 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa 
jurídica de direito público, sito à Rua João Bataglin, n° 1116, Centro, Bandeirante, SC, CEP n0  89.905-000, inscrito no 
CNPJ n° 07.617.161/0001-78, neste ato representado pelo se Presidente, Senhor ADINOR CARVALHO SALLES, 
brasileiro, casado, portador do CPF n° 796.753.369-00, residente na Rua São Miguel, Centro de Bandeirante-SC, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e a empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 09.687.900/0002-04, com sede à Rua Blumenau, n° 178, Loja 02, Bairro 
América em Joinville - SC, CEP 89.204-250, neste ato representado por seu Sócio Administrador Senhor DENY GUAZI 
RESENDE, , inscrito no CPF n° 157.774.486-15, denominado CONTRATADA, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação n° 32/2022, instaurado sob a modalidade Pregão 
Presencial n° 18/2022, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

.1. O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES 
MAGNÉTICOS OU ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, POSSIBILITANDO O 
PAGAMENTO POR QRCODE VIA CELULAR, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE BANDEIRANTE -SC, conforme informações constantes no processo licitatório indicado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA .E REAJUSTE 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 MESES (doze meses), contados a partir do dia 10 DE MAIO DE 2022 
A 09 DE MAIO DE 2023, podendo ser prorrogado por igual período, preservando o interesse público, conforme a Lei 
Federal n° 8.666/93 e com a conveniência administrativa. 

2.2. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato e deverá incluir todos e quaisquer 
ônus, quer seja tributário, fiscal ou trabalhista, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários 
a execução do objeto deste Contrato. 

2.3. Em caso de renovação o percentual a ser cobrado pela Contratada a rede credenciada deverá ser o mesmo. 

2.4. Anualmente, os valores pagos para cada Servidor serão reajustados nos termos da Lei Municipal n° 1414 de 13 
de abril de 2022, que trata do Auxilio Alimentação e Refeição para os Servidores Municipais, conforme segue: 

Cor g .e, 

(...) 
Art. 2° 
§ 2° - Nos anos de 2023 e 2024 o valor do Auxílio Alimentação e Refeição será 
atualizado por ato próprio em 20% (vinte por cento) por ano. 

§ 30 - Nos demais anos o valor do Auxílio Alimentação e Refeição será 
atualizado por ato próprio no mês de janeiro de cada ano pelo índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC. 

§ 4° - Os § 2° e § 3° não se aplica ao Legislativo, cabendo ao mesmo, por ato 
próprio, nos termos de seu Regimento Interno, a fixação e o reajuste anual do 
Vale Alimentação e Refeição de seus servidores. 

§ 50 Fica autorizado o pagamento retroativo do Auxílio Alimentação e 
Refeição do mês de Março de 2022 
(...) 



CLÁUSULA TRCFLRA DO VALOR 

3.1. O valor do presente contrato é apresentado na proposta da CONTRATADA conforme Processo Licitatório n° 32/2022, 
devidamente aprovada pela CONTRATANTE, sendo que a TAXA A SER COBRADA AO COMERCIANTE de 3,80% 
(três vírgula oito por cento), entendido este como justo e suficiente pela entrega do objeto licitado, conforme abaixo: 

1.2. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BANDEIRANTE —SC estima que terá um número máximo de 
servidores no período contratual de 5 (cinco). Desta forma, o VALOR MENSAL MÁXIMO a ser repassado aos 
servidores será de R$ 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando 15 (quinze) repasses 
no primeiro ano de vigência contratual, e 12 (doze) repasses nos demais anos, chegando a um VALOR MÁXIMO 
PREVISTO de Repasse aos Servidores de R$ 7.312,50 (sete mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos). 

1,2.1, NO PRIMEIRO MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÃO PAGOS OS VALORES RETROATIVOS 
AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME Lei Municipal n°1414 de 13 de abril de 2022. 

Nota: o valor de R$ 150,00 refere-se a servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Para servidores com 
carga horária inferior, será pago o valor proporcional, e também poderão ser descontados valores do Auxílio Alimentação e 
Refeição nos Lei Municipal n°1414 de 13 de abril de 2022. 

1.3. O quantitativo de servidores trata-se de uma estimativa, podendo ser alterada pela administração pública nos termos 
permitidos pela lei. Nestes, englobam os Servidos do poder do Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante —SC. 

CLÁUSULA QUARTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

4.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias os 
valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos pagamentos 
das despesas realizadas. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão EFETUADOS MENSALMENTE por meio de depósito bancário ou boleto bancário após 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura dos Serviços e demais documentos para comprovação no Setor de Contabilidade. 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO
TAXA A SER COBRADA 

AO COMERCIANTE 

01 UND CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 3,80% (três virgula oito 
ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E por cento) 
FORNECIMENTO DE CARTÃO 
ELETRÔNICO/MAGNÉTICO PARA 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E 
REFEIÇÃO. 
TAXA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA DE BANDEIRANTE-SCO,00 %(ZERO) 

Complemento do : Valor Ano Entidade Despesa Recurso Elemento de Despesa 
CÂMARA 

MUNICIPAL DE 04 1000 3.3.90.39.99 R$ 0,01 2022 VEREADORES DE 
BANDEIRANTE 

VALOR TOTAL R$ 0,01 

5.2. Os pagamentos da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BANDEIRANTE a Contratada procederá da 
seguinte forma: 



I- Mensalmente, o Câmara/Contratante Repassará a Lista com Todos os Servidores que receberão o Auxilio, 
incluindo os Valor a ser repassado e o Centro de Custo de cada um para a Contratada; 

2- A Contratada, criará, em um prazo máximo de 01 (um) dia úteis, os créditos para cada servidor em seus 
respectivos Cartões, com valores de acordo com a solicitação do Município. 

3- As faturas a serem pagas pela Câmara a Contratada, serão pagas em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar do repasse dos valores aos Servidores Municipais e emissão das Notas Fiscais e Boletos, subdivididos 
conforme solicitação do Município. 

5.3. O Câmara de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa CONTRATADA 
não entregar os produtos de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

5.4. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma 
servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos produtos ao município e realize a cobrança financeira 
dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. OS CARTÕES DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO 
ELETRÔNICO/MAGNÉTICO PERSONALIZADO COM NOME DO SERVIDOR E DA CONTRATANTE, POR 
MEIO DE SENHA PESSOAL, RECARREGÁVEIS MENSALMENTE. 

6.1.1. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR APLICATIVO PARA SMARTPHONES ou SITE NA 
INTERNET, para que os Servidores Tenham Acesso aos dados do Cartão, bem como para possibilitar o pagamento via 
QR-CODE. 

6.2. O cartão eletrônico/magnético referente ao auxílio alimentação e refeição, deverá ser aceito como meio de pagamento, 
na rede credenciada pela CONTRATADA, quando da aquisição de gêneros alimentícios ou refeições, sem acréscimos de 
preço em relação ao pagamento à vista. 

6.3. Os cartões eletrônicos/magnéticos deverão ser entregues na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
BANDEIRANTE, com sede a Rua João Bataglim, n° 1116, Centro, Bandeirante-SC, CEP: 89.905-000, nos prazos 
estabelecidos a seguir: 

• Após assinatura do contrato, o prazo para entrega dos cartões eletrônicos/magnéticos e o cadastramento de 
senha será de até 15 (Quinze) dias úteis. 

• Os Cartões eletrônico/magnético de cada servidor será arcado pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 
Câmara de Bandeirante, inclusive frete, independentemente da data da investidura do servidor. 

• Em caso de extravio, a segunda via ou a solicitação de cartão adicional, a substituição deverá ser feita, no máximo, 
05 (cinco) dias úteis após a solicitação da Câmara de Bandeirante, sem qualquer ônus, inclusive frete. 

• Caso os cartões entregues pela Contratada não atendam às especificações contidas no Edital e seus anexos, ou 
apresentem quaisquer defeitos, o Município de Bandeirante os rejeitará, devendo a fornecedora ou executora dos 
serviços, providenciar a sua reposição ou reparação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da notificação. 

6.4. Os cartões deverão ser entregues bloqueados e em envelope lacrado, devendo o desbloqueio ser feito através de Central 
de Atendimento Eletrônico pelo usuário ou Aplicativo para Smartphones. Os cartões deverão vir com senhas pré-definidas 
que posteriormente poderão ser alteradas pelos Servidores. 

• A Empresa deverá disponibilizar durante toda vigência do contrato um serviço telefônico gratuito para fins 
de informações, como ainda para desbloqueio do cartão ou bloqueio em casos de perda, roubo ou extravio 
do mesmo. 



6.5. APÓS 06 (SEIS) MESES DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, O MUNICÍPIO PODERÁ SOLICITAR CARTÕES 
PERSONALIZADOS COM O BRASÃO, IDENTIFICAÇÃO E CORES DO MUNICÍPIO, em designer aprovado 
pela Administração Municipal, em um prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do Município, sem qualquer custo 
adicional ao Município ou a Servidores Municipais. 

6.6. O valor do auxílio alimentação, destinados a cada servidor deverá ser pago mensalmente, disponibilizados em uma 
única parcela e reajustados de acordo com a legislação pertinente. 

6.7. O fornecimento consistirá na disponibilização direta aos servidores, dos valores referentes ao auxílio-alimentação e 
refeição que será repassado a CONTRATANTE pela Câmara de Bandeirante - SC. 

6.8. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE AO CONTRATANTE, A 
COMPROVAÇÃO DOS CREDITOS NOMINAIS AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS, CONTENDO os 
VALORES, A DATA DE CRÉDITO E O MÊS DE REFERÊNCIA. 

6.9. Todas as despesas referentes à entrega e prestação dos serviços ao Município serão por conta da contratada, despesas 
essas previstas e/ou computadas na proposta. 

6.10. A não entrega da dos cartões e prestação dos serviços conforme estabelecido nos itens acima, ensejará a revogação do 
Contrato e a aplicação das sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e ampla defesa. 

CLÁUSULA SËTIMA— DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

7.1. Ao Município de Bandeirante/SC constituem as seguintes obrigações: 

7.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

7.1.2. Modificar o Contrato Unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado os 
direitos do contratado; 

7.1.3. Rescindir o Contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso Ido art. 79 Lei 8.666/93; 

7.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRTAD.
À  

8.1. Fornecer os valores do Auxílio Alimentação e Refeição em até 01 (um) dia útil após o repasse da lista de 
beneficiários do CONTRATANTE (Município de Bandeirante), na quantidade e valores indicados. 

8.2. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE AO CONTRATANTE, A 
COMPROVAÇÃO DOS CREDITOS NOMINAIS AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS, CONTENDO OS VALORES, 
A DATA DE CRÉDITO E O MÊS DE REFERÊNCIA. 

8.3. Manter rede de empresas credenciadas semelhante àquela apresentada por ocasião da proposta, no Município de 
Bandeirante-SC, com possibilidade de efetuar novos credenciamentos a pedido do Município de/ou mediante manifestação 
de interesse dos próprios estabelecimentos locais junto à vencedora do certame, devendo informar periodicamente as 
inclusões e exclusões. 

8.3. 1.  A CONTRATADA deverá Fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitado, relatório contendo a relação das 
empresas e valores pagos a cada Empresa Credenciada. 

8.4. A empresa deverá fornecer cartões, confeccionados com os dados a serem informados pela CONTRATANTE, com 
tecnologia que permita o servidor acompanhamento e controle dos créditos disponibilizados. 



8.5. A empresa deverá observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer 
outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do 
contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

8.6. A empresa deverá assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados a seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros. 

8.7. O reembolso aos estabelecimentos comerciais credenciados, deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, excluindo desde já toda e qualquer obrigação da Câmara de Bandeirante em relação 
a essa incumbência. 

8.8. A empresa deverá reembolsar a Câmara de Bandeirante no prazo de prazo de 10 (dez) dias úteis, o valor de qualquer 
auxílio-alimentação e refeição que este venha a devolver, por qualquer motivo, pelo preço equivalente, garantida à 
Contratada a taxa de administração. 

8.9. A empresa CONTRATADA deverá fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus serviços. 

8.10. A empresa CONTRATADA deverá manter nas empresas credenciadas e/ou filiadas na sua rede, indicação de adesão 
ao sistema objeto deste contrato. 

8.11. A empresa CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando 
ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

8.12. A empresa CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE sempre que necessário qualquer deficiência em relação 
aos serviços prestados, através de um funcionário devidamente credenciado pela Câmara de Bandeirante-SC. 

8.13. A empresa contratada deverá promover o cadastramento de outros estabelecimentos comerciais de gêneros 
alimentícios e de refeição a pedido da Câmara de Bandeirante-SC, em função das necessidades que se fizerem presentes, 
sempre conexas ao interesse público para atender a demanda dos servidores desta Prefeitura. 

8.14. Disponibilizar durante toda vigência do contrato um serviço telefônico gratuito para fins de informações, como 
ainda para desbloqueio do cartão ou bloqueio em casos de perda, roubo ou extravio do mesmo. 

8.15. A transferência de informações, como exclusão e inclusões, bem como informações de valores, a serem 
creditados, deverão ser efetuadas, exclusivamente por meio eletrônico, devendo a CONTRATADA fornecer 
"layout" do arquivo a ser utilizado para tais procedimentos. 

8.16. A qualquer tempo a Câmara de Bandeirante-SC poderá solicitar à empresa contratada comprovação de que continua 
mantendo estabelecimentos comerciais credenciados, ou seja, no momento da contratação e após a execução do contrato, 
deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) estabelecimentos credenciados (incluindo supermercados, mercados, mercearias e 
padarias), com sede no MUNICIPIO DE BANDEIRANTE-SC. 

8.17. A CONTRATADA deverá permitir que os prepostos da CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo e hora o 
fornecimento do objeto licitado. 

8.18. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitados quaisquer informações e/ou 
esclarecimentos sobre o fornecimento do objeto licitado. 

8.19. A CONTRATADA deverá se responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto deste Edital, 
formando seu quadro de pessoal necessário e pagando os respectivos salários às suas exclusivas expensas. 

8.20. A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 
próprios de seus funcionários. 

8.21. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à 
secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 



funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da secretaria requisitante, podendo este, para o fim de 
garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

8.22. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do Contrato a compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA NONA—DAS PENALIDADES 

9.1. Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei 
Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

9.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato enseja 
sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 

9.3. Nos termos do art. 87, da Lei Federal n° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 

9.3.1. Advertência; 

9.3.2. Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

9.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4. Nos termos do art. 70, da Lei Federal n° 10.520/2002, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não celebrar Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 
no Contrato e das demais cominações legais. 

9.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja relevada a 
multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃOCONTRATUAL 

10.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, atendendo a 
oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela 
unilateral rescisão e sem que caiba pedido indenizatório de qualquer natureza. 

CLAUSULA DECIMA PRIMLRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O presente contrato tem como seu fiscal o Sr° ADINOR CARVALHO SALLES ('Presidente da Câmara Municipal de 
vereadores de Bandeirante-SC), inscrito no CPF sob o u° 796.753.369-00, cabendo-lhe a obrigação de solicitar, conferir, 
receber e controlar o objeto, em conformidade com a qualidade, quantidade e saldo para pagamento, das suas respectivas 
pastas. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante 
terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material/ou serviço 



inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus 
agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD 

12.1. As partes se comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei n.°  13.709/08, 

normativas correlatas e as políticas e orientações institucionais, bem como manifestam livre, informado e inequívoco 
consentimento total para realização de tratamento de dados das informações correspondentes à consecução deste 
instrumento jurídico, pelo período de tempo necessário para o alcance das finalidades contratuais e legais, cientes de que tal 
consentimento poderá ser revogado mediante solicitação via e-mail licitacao@personalcard.com.br  e 
camara@bandeirante.sc.gov.br. 

12.2. As partes comprometem-se, ainda, em caso de incidente de segurança, a comunicar prontamente uma a outra, a fim de 
que sejam tomadas eventuais medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, como competente para dirimir 
questões oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem justos e acordados, firma o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas. 

Bandeirante, SC, em 09 de maio de 2022. 
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ADINOR CARVALHO SALLES 
Presidente da Câmara Municipal de Bandeirante 
LTDA 

CONTRATANTE 

 

DENY GUAZI RESENDE 
Personal Net Tecnologia de Informação 

 

CONTRATADA 

  

 

TESTEMUNHAS: 

      

        

Nome: Giovani Carniel Nome: Lucas Silvestre 
CPF: 092.098.659-52 CPF: 098.316.799-03 

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente 
Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de 
fiscalizar e gerir o cumprimento deste Contrato no que 
se refere à Secretaria a qual estou vinculado. 

ADINOR CARVALHO SALLES 
CPF: 796.753.369-00 

Após análise do conteúdo do presente, verificou-se 
que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
opinando assim, pela sua assinatura. 



JEAN CARLOS CARLESSO 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 33.732 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 09.687.90010002-04 2510512017 
FILIAL CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
PERSONAL NET DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação 
64.62-0-00 - Holdings de Instituições não-financeiras 
68.10-2-01 - Compra e venda de Imóveis próprios 
68.10-2-02 -Aluguel de imóveis próprios 
70.20-4-00 -Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultorla técnica especifica 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
80.20-0-01 -Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
82.91-1-00 -Atividades de cobranças e Informações cadastrais 
82.99-7.02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 
82.99-7-99 -Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R BLLJMENAU 178 LOJA 02 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
89.204-250 AMERICA JOINVILLE SC 

ENDEREÇO ELETRÕNICO TELEFONE 
IDINELLI@PERSONALCARD.COM.BR (48) 3251-0043 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 25/0512017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

111 



'- Iicitacao@cisamusep.org.br  

De: Atendimento <atendimento.licitacao@senff.com.br> 

Enviado em: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 11:56 
Para: compras@cisamusep.org.br; Iicitacao@cisamusep.org.br; 

Iicitacisamusep@gmail.com  
Assunto: ORÇAMENTO - CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
Anexos: CISAMUSEP - ALIMENTACAO - assinado.pdf 

Prezados, bom dial 

Segue Orçamento conforme solicitação. 

Destacamos alguns pontos importantes para evitar impugnações no processo. 

- O Edital deve vedar taxa negativa e pagamento no formato Pós-pago conforme nova legislação do PAT. 

- Por consequência todos os licitantes provavelmente chegarão em taxa 0%, gerando empate, com a previsão de sorteio 

entre todas licitantes. (Lembramos que não poderá ser realizado sorteio apenas entre as Micro empresas, pois a 
preferência neste caso se aplicaria se houvesse a possibilidade de lance pelo micro no desempate, porém como a taxa 
máxima é 0%, não há o que se falar em lance). 

- Solicitamos gentilmente, por fim, que seja mantido de forma ampla a possibilidade cartão eletrônico ou magnético, 

não restringindo a Cartão com Chip e inviabilizando a competição. 

No mais estamos a disposição. 

Natalia Cezar 
Licitações 
Cel: (41)99212-9950 / 
Fone: (41) 3313-1888 '. 
E-mail: atendimento.licitacaosenff.com.br  
Site: www.senff.com.br  

   

  

Great 
Place 
To 
Work 

      

       



ORÇAMENTO 

AO 
CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Senif Soluções Empresariais Ltda. 
CNPJ: 42.227.563/0001-67 
Endereço: Avenida Senador Souza Naves, 1240 - Curitiba/Paraná 
Telefone: (41) 3313-1800 
E-mail: licitacao@senff.com.br  

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. 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%): 1,00 (hum por cento). 

TAXA DE EMISSÃO E 20  VIA DO CARTÃO: R$ 0,00 (isento)
- 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (12 MESES) + TAXA DE  ADMINISTRAÇÃO = 

R$ 692.030,79 (Seiscentos e noventa e dois mil, trinta reais e setenta e nove centavos) 

Curitiba, 02 de dezembro de 2022. 

MAU RICIO Assinado de forma digital 
por MAU RICIO 

BUERGER:1 8495 BUERGER:18495419904 
Dados: 2022.12.02 

41 9904 11:48:41 -03'00' 

Senif Soluções Empresariais Ltda 
Maurício Buerger 

Procurador 

QUANTIDADE Taxa de Administração Valor Global Estimado +  ESTIMADA DE Valor Total de Referência Taxa de Administração 
MESES (%)

(R$) 
12 R$ 685.179,00 1,00 R$ 692.030,79 / 

Senif Soluções Empresariais LTDA - Av. Senador Souza Naves, 1240— Cristo Rei 
CEP 80.050-152 - Curitiba - PR - Tel. (41) 3313-1800 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

42.227.563/000147 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

07/06/2021 

NOME EMPRESARIAL 

SENFF SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

SENFF SOLUCOES EMPRESARIAIS DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

82.99-7.02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

66.19.3-02 - Correspondentes de Instituições financeiras 
70.20-4.00 -Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
74.90-1.04 -Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV SENADOR SOUZA NAVES 1240 LOJA 01 ANDAR TR COND CONDOMINIO 
CONJUNTO 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
80.050-152 CRISTO REI CURITIBA PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

CONTABILIDADE@SENFF.COM.BR (41) 3313-1800 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 07/06/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 10/01/2023 às 15:23:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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CAU/SC SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

  

CONTRATO N° 05/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N° 013/2022 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica 
de direito público, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 
31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, n° 260, Ed. Royal Business Center - 6° andar - Centro, CEP: 
88015-100 - Florianópolis, SC, , neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Patrícia 
Figueiredo Sarquis Herden, arquiteta e urbanista, portadora da Carteira de Identidade n° 
18346723, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 887.797.009-00, e-mail 
presidentecausc.qov.br, doravante denominada CONTRATANTE, e a GREEN CARD S/A 
REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 92.559.830/0001-
71, sediada no Largo Visconde do Cairú n° 12 - 100  andar, centro, CEP 90030-110, em Porto 
Alegre - RS doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Carlos Alex 
D'Ávila de Ávila, portador(a) da Carteira de Identidade n° 4046493245, expedida pelo SSP 
RS, e CPF n° 785.355.570-91, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 
013/2022 e em observância às disposições da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019 e do Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° 004/2022, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA— OBJETO 

1.1.0 objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação, por meio de cartão 
eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade 
online, visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais 
credenciados (hipermercados, supermercados de porte estadual e/ou regional, além de 
estabelecimentos como: armazém, mercearia, minimercado, açougue, peixaria, 
hortifrutigranjeiros, atacarejos e comércio de laticínios e/ou frios), nas localidades em que 
existam ou venham a existir unidades do CAU/SC, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 (trinta) meses, com início na data 
de 27/06/2022 e encerramento em 26/12/2024, e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 
57, II, da Lei n. 8.666, de 1993. 

Av. Prefeito Osmar Cunha, n° 260, Ed. Royal Busifless Center, 60  andar, Centro 1 Florianópolis/SC- CEP 88015-100 1 Telefone: (48) 3225-9599 
www.causcgovbr / atendirnentoécausc.govbr 
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Conselho de Arquitetura e urbanismo de Santa Catarina 

  

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA TAXA 

31 A remuneração pela prestação dos serviços será por meio de taxa administrativa de 
0% zero por cento), conforme proposta apresentada pela Contratada. 

3.2. O valor anual estimado da contratação é de R$ 421.514,94 (quatrocentos e vinte e um 
mil e quinhentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), sendo mesmo valor o 
estimado referente ao crédito anual de vale-alimentação para os funcionários do CAU/SC 
e 0% de taxa administrativa. 

3.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.4. O valor do benefício vale-alimentação pode sofrer alteração, a critério e interesse da 
Contratante, assim como a quantidade de beneficiários. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do CAU/SC, para o exercício de 2022, na 
classificação abaixo: 

Rubrica orçamentária: Conta de despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de 
Alimentação ao Trabalhador - PAT. 

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 
financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 

previstos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

Av. Prefeito Osmar Cunha, n°  260, Ed. Royal Business Center, 60  andar, Centro 1 Florianópolis/SC - CEP 88015-100 1 Telefone: (48) 3225-9599 
www.causc.gov.br  / atendimentocausc.gov,br 
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8.2. Fica designada como fiscal a Analista Administrativa e Financeira Helen Germann Patricio 

(heIen.patricio(causc.qov.br), e como suplente a Assistente Administrativa Isabeila Pereira 

de Sousa (isabella .sousacausc.qov.br). 

8.3. Fica designado como gestor deste Termo de Contrato o Gerente Administrativo e 

Financeiro Filipe Lima Rockenbach (qerafcausc.qov.br). 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. É vedada a subcontratação do objeto. 

II. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, 
de 1993. 

Av. Prefeito Osmar Cunha, n° 260, Ed. Royal Business Center, 60  andar, Centro J Florianõpolis/SC - CEP 88015-100 1 Telefone: (48) 3225-9599 
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14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto ria Lei no 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Florianópolis - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em via digital, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Florianópolis/SC, 20 de junho de 2022. 

PATRICIA FIGUEIREDO Assinado deforma digital por 
PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS 

SARQU IS HERDEN:88779700900 

HERDEN:88779700900 Dados: 2022.06.22 15:17:09 -0300 

CARLOS ALEX Assinado de forma digital 

DAVILA DE por CARLOS ALEX DAVILA 
DE AVILA:78535557091 

AVILA:7853555709 Dados: 2022.06.22 08:52:37 

1 -0300 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Carlos Alex D'Ávila de Ávila 
Presidente do CAU/SC Diretor-Presidente 

CONTRATANTE CONTRATADA 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 

Pregão N° 00004/2022 - (Decreto N° 10.024/2019) 

Às 16:17 horas do dia 13 de junho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 013/2022, Pregão n° 
00004/2022. 

Resultado da Homologação 

Item; 1 
Descrição: Administração de Tíquete (Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio 
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e 
fornecimento de Vale-alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de 
face, na modalidade online, visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados 
(hipermercados, supermercados de porte estadual e/ou regional, além de estabelecimentos como: armazém, mercearia, 
minimercado, açougue, peixaria, hortifrutigranjeiros, atacarejos e comércio de laticínios e/ou frios), nas localidades em que 
existam ou venham a existir unidades do CAU/SC., para atender a legislação vigente conforme as condições especificadas neste 
Termo de Referência. 
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
Valor Estimado: R$ 0,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 % 
Situação: Homologado 

Adjudicado para: GREEN CARD 5/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, pelo melhor lance de R$ 421.514,9400 

Eventos do Item 

Evento Data Nome Observações 

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: GREEN CARD S/A REFEICOES 
COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71, Melhor lance: R$ 

Adjudicado 08/06/2022 
15:36:11

421.514,9400, Motivo: Empresa apresentou taxa administrativa de 0,00%, 
dentro do estimado para contratação. O valor total é referente ao somatório anual 

do benefício de vale-alimentação. 

13/06/2022
PATRICIA 

FIGUEIREDO 
Homologado 16:17:29 SARQUIS HERDEN 

Fim do documento 

comprasnet.gov.br/Iivre/pregao/termoHom.asp?prgCod=1046427&tipo=t 1/1 



12/12/2022 16:49 

Resultado por Fornecedor 

Pregão N° 00004/2022 - (Decreto N° 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 
- Unidade de Critério de 

Item  Descrição
Fornecimento

Quantidade valor (*) Valor Unitário Valor Global 

1 Administração de Tíquete ( Ticket  ) UNIDADE 1 R$ 0,0100R$ 421.514,9400 R$421.514,9400 
/ Vale Alimentação (Car-tão 
Eletrônico) - Sistema Convênio 

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital e seus anexos onde 
o mesmo tem por objeto licitado a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e 
fornecimento de Vale-alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip, contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na 
modalidade online, visando à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercados, supermercados 
de porte estadual e/ou regional, além de estabelecimentos como: armazém, mercearia, minimercado, açougue, peixaria, hortifrutigranjeiros, 
atacarejos e comércio de laticínios e/ou frios), nas localidades em que existam ou venham a existir unidades do CAU/SC, para atender a 
legislação vigente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n° 04/2022 e seus anexos. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os 
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços. 

Total do Fornecedor: R$ 421.514,9400 

Valor Global da Ata: R$ 421.514,9400 
(*) E necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 

Imprimir o 
ÇW Relatório 

Voltar 

1/1 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato fl•2  714755. Contratantes: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas - 

CNPJ/MF n2. 15.148.889/0001-26 e NYCOLLAS AUGUSTO CONSTANTINO DOS SANTOS LIMA 
- CPF ne 103.145.884-00. Objeto: Desenvolvimento da marca-identidade visual do Prêmio 
Zélia Mala Nobre. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Prazo de vigência: 90 dias. Dotação 
Orçamentária: 2.07 - Prêmio TFG. Data da assinatura: 30 de maio de 2022. FERNANDO 
ANTONIO DE MELO SA CAVALCANTI - Presidente. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ 

AVISO DE SUPENSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NO 1/2022 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá, através do seu Presidente 
por intermédio da Pregoeira, torna público a suspensão do Pregão Presencial n0  01/2022, 
que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de 
Consultoria e Assessoria Contábil, Financeira, Tributária, Trabalhista, Fiscal, Orçamentária e 
Patrimonial, especializada na área de Contabilidade Pública, integrada com as demais áreas 
da Administração e Normas do CAU-8R para anteder o CAU-AP, em virtude de ter 
comparecido apenas uma empresa interessada na sessão realizada em 13/06/2022. 
Informações: https://trannparencia.cauap.gov.br/editais-e-resultados/.  

Macapá/AP, 13 de junho de 2022. 
THAIS GONÇALVES MATOS 

Pregoeira 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ/MF: 14.892.247/0001-74 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA NO 1/2022 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/SP torna 
público, para conhecimento de quantos possam interessar que foi publicado no Sítio 

eletrônico do CAU/RJ, o Edital de Chamada Pública ne 001/2022 - "CAU NA SUA CIDADE"., 
visando à seleção de organização da sociedade civil sem fins lucrativos que congregue 
Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio de Janeiro ou sejam mistas, com notória atuação 
no município de Nova Iguaçu e abrangência significativa entre os profissionais, interessada 
em celebrar termo de colaboração tendo por objeto a execução das atividades do Projeto 
CAU nu sua Cidade. Os interessados em participar, deverão fazê-lo no período de 
10/06/2022 até às 23:59h do dia 10/07/2022, mediante processo de inscrição disponível no 
sítio eletrônico, https://transparencia.caurj.gov.br/,  acessando a área de Chamadas 
Públicas/ Chamada Pública n0  02/2022. As informações sobre o edital estão à disposição 
dos interessados no sitio eletrônico ou por meio dos telefones de atendimento cio 
CAU/RJ. 

Rio de Janeiro - Ri, 13 de junho de 2022. 
NOEMIA LUCIA BARRADAS FERNANDES 

Presidente Em Exercício 

CNPJ/MF: 14,892.247/0001-74 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA NO 1/2022 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ - torna 
público, para conhecimento de quantos possam interessar que foi publicado no sitio 
eletrônico do CAU/RJ, o Edital de Chamada Pública nO 001/2022 - "CAU NA SUA CIDADE"., 
visando à seleção de organização da sociedade civil sem fins lucrativos que congregue 
Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio de Janeiro ou sejam mistas, com notória atuação 
no município de Nova Iguaçu e abrangência significativa entre os profissionais, interessada 
em celebrar termo de colaboração tendo por objeto a execução das atividades do Projeto 
CAU na sua Cidade. Os interessados em participar, deverão fazê-lo no período de 
10/06/2022 até às 23:591h do dia 10/07/2022, mediante processo de inscrição disponível no 
sitio eletrônico, https://transparencia.caurj.gov.br/,  acessando a área de Chamadas Públicas 
/ Chamada Pública nO 02/2022. As informações sobre o edital estão à disposição dos 
interessados no sitio eletrônico ou por meio dos telefones de atendimento do CAU/RJ. 

NOEMIA LUCIA BARRADAS FERNANDES 
Presidente Em Exercício 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC, 
no uso de suas atribuições legais, intima os profissionais arquitetos e urbanistas, 
empresas e demais pessoas abaixo relacionadas, a comparecerem, pessoalmente ou 
mediante procuração com poderes específicos, à sede do CAU/SC, localizada no Ed. Royal 
ísusiriess Ceriter Av. Pret. Osmar Cunha, 260 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-100, por 
se encontrarem em local incerto e não sabido, para tomarem ciência das Notificações 
Administrativas abaixo relacionadas, com fundamento no art. 42 e seguintes da Lei nO 
12.378/10. Ficam, ainda, as partes intimadas de que dispõem do prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação para, se quiserem, apresentar requerimento de revisão de 
cobrança, nos termos da Resolução 193 do CAU/BR, ressaltando que a continuidade do 
processo se dará independentemente da apresentação ou não do requerimento, 
podendo ensejar a inscrição em Divida Ativa da dívida. 

Informamos também que está vigente a Resolução nO 193 do CAU/BR 
)https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao193/)  a qual dispõe sobre as anuidades, 
prevê os encargos moratórios aplicáveis (art. 10, § 10) e as condições de negociação de 
valores devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal CAU/UF). 

ADRIAN F. FEY, CAU N0  A2180502, PAC 1350076/2021, 0$ 8.696,61; AGIANA 
G. LUZ, CAU N0  A2181061, PAC 1351033/2021, R$ 8.696,61; AGUIDA R. CAMPOS, CAU N° 
A2074745, PAC 1351136/2021, R$ 8.258,72; ALCIR STINGHEN, CAU No A2149320, PAC 
1352514/2021, 0$ 8.495,52; ALEXANDRE E. MATOS, CAU N° A886190, PAC 
1353776/2021, 8$ 4.807,41; AL1ESSA SABADIN, CAU NO A551740, PAC 1355178/2021, 0$ 
5,218,55; ALINE LUSA, CAU NO A2158892, PAC 1355547/2021, 0$ 8.696,61; ALINE 
NORONHA, CAU N9  A2162970, PAC 1355885/2021, R$ 8.696,61; ALINE SCHIER, CAU N° 
A1121227, PAC 1355903/2021, R$ 4.807,41; AMANDA C. NEVES, CAU N0  A655791, PAC 
1357557/2021, R$ 4.807,41; AMANOA M. CARQUEIJO, CAU NO A933040, PAC 
1357757/2021, R$ 4.807,41; ANNA M. SANTOS, CAU NO A1646877, PAC 1363214/2021, 
R$ 2.565,10; CARLA F. FARIAS, CAU NO A2185431, PAC 1369124/2021, R$ 8.611,66; 
CAROLINE J. WERNER, CAU Ide A393568, PAC 1374983/2021, R$ 7.682,41; CAROLINE 
PROBST, CAU N° A2143461, PAC 1377383/2021, R$ 8.696,61; CHIRLEY O. LUDVIG, CAU NO 
A2110083, PAC 1378167/2021, 6$ 8,696,61; DANILO R. RIBEIRO, CAU Id0  A419931, PAC 
1394570/2021, 0$ 5.535,74; ELENIR O. CORRÊA, CAU Ido A2146142, PAC 1487749/2022, 
R$ 750,68; FABRICIO DOBNER, CAU NO A2138719, PAC 1487697/2022, 0$ 1.510,98; 
FLAVIA V. CONTRI, CAU NO A480762, PAC 1396754/2021, 0$ 6,673,45; GABRIEL O. 
ARANTES, CAU Nn A552143, PAC 1396861/2021, 0$ 3,921,21; JOANA K. ROSA, CAU No 
AI653334, PAC 1399669/2021, 0$ 8.301,61; JOSEANE M. MANSARDO, CAU NO A2146479, 
PAC 1424938/2021, 0$ 8.696,61; KARIN A. JAHNKE, CAU pjn  A2138700, PAC 
1425115/2021, 6$ 8.69661; LEANDRO D. GRAVE, CAU NO  A2172887, PAC 1425405/2021, 
R$ 6.673,45; LIVIA FERRARO, CAU N9  A596280, PAC 1425509/2021, R$ 3,921,21; LUCIANE 
F. TOMM, CAU N2  A2092743, PAC 1425718/2021, 0$ 3.921,21; LUIS A. BARBA, CAU Nn 
A2175746, PAC 1426069/2021, R$ 7.051,12; LUIZ H. UBERTI, CAU NO A2021889, PAC 
5426092/2021, 0$ 4.348,37; MARIA O. SALLES, CAU NO A2014092, PAC 1426392/2021, 6$ 
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2.483,61; PATRICIA SCHLEMPER, CAU Id0  A2162024, PAC 1427944/2021, R$ 8.696,61; 
RAFAEL T. RODRIGUES, CAU NO A942758, PAC 1430327/2021, R$ 3.793,41; RICARDO A. 
PEDERSEN, CAU N0  A1343726, PAC 1487739/2022, R$ 750,68; RONALDO Z. GOEDE, CAU 
NO A2048507, PAC 1428849/2021, R$ 6,514,50; SERGIO F. OLIVEIRA, CAU N° A2102242, 
PAC 1429047/2021, R$ 8.696,61; SERGIO 0, FARIAS, CAU Nn  A2341174, PAC 
1487478/2022, 6$ 6.604,78; SIMONE PELUSO, CAU No A989983, PAC 1429124/2021, 0$ 
5.005,11; GRASIELLE S. COSTA, CAU Id° A461547, PAC 1495452/2022, 0$ 3.088,50; 
HELOISA M. VICENTE, CAU NO A2167115, PAC 1487686/2022, R$ 1,456,41; MARIA M. 
BEDRIKOW, CAU NO A2166852, PAC 1426413/2021, 6$ 6.897,76; MORGANA 1. PAULO, 
CAU N° A2470942, PAC 1487699/2022, 0$ 2.409,23; SERGIO T. MORAES, CAU N° 
A2419840, PAC 1487681/2022, 0$ 2,004,96; KARINE CARNEIRO, CAU Ide A536431, PAC 
1425130/2021, R$ 2.086,33; 

PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN 
Presidente do CAU/SC 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO NO 1/2022 

Proc. Adm. no 001/2022. OBJETO: seleção de projetos relevantes, de âmbito municipal 
e/ou estadual, que promovam o conhecimento e o fortalecimento da Arquitetura e 
Urbanismo no Estado de Santa Catarina, bem como, atendam ao tema: "RELEVÂNCIA 
HISTORICA DA ARQUITETURA CATARINENSE. OBRAS E PROFISSIONAIS". O procedimento 
acima descrito foi homologado para o seguinte participante Associação Catarinense dos 
Escritórios de Arquitetura, CNPJ: 08.440.200/0001-77, 0$ 50.000,00. 

PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN 
Presidente do CAU/SC 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 4/2022 

Proc. Adm. flo 013/2022 
O CAU/SC cem tornar público o resultado do Pregão Eletrônico nO 4/2022 cujo 

objeto é Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, 
distribuição e fornecimento de Vale-alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip, 
contemplando carga e recarga mensal de valor de face, na modalidade online, visando à 
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados nus 
localidades em que existam ou venham a existir unidades do CAU/SC, para atender a 
legislação vigente conforme as condições especificadas neste Termo de Referência. Item 01 
adjudicado para GREEN CARO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 92.559.830/0001-
71, e homologado pela presidente, pelo valor global estimado de 0$ 421.514,94. 

PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN 
Presidente do CAU/SC 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO 

EDITAL NQ 8/2022 
DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

(CONCURSO PÚBLICO NO 01/2020) 
A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 

no exercício de suas atribuições regimentais DIVULGA aos candidatos a análise de recurso 
contra o resultado da solicitação de isenção. Resultado: Deferidos; Forma de disposição: 
Recurso, Nome do Candidato, Inscrição, Opção; 183000, ANDRESSA DUARTE, 20711298, 
Analista III - Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo (São Paulo); 183030, [VETE 
APARECIDA LOPES BATISTA, 20688407, Analista III - Agente de Fiscalização (São José dos 
Campos). 

Resultado: Indeferidos; Forma de disposição: Recurso, Nome do Candidato, 
Inscrição, Opção, Parecer; 183035, JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES, 21064105, 
Analista 1 - Analista de Comunicação (São Paulo), Conforme item 4.6 do Edital de Abertura 
de Inscrições não será admitido qualquer alteração e/ou inclusão após do período de 
solicitação do benefício da isenção de taxa de inscrição; 183033, JULIANA REGINA DA 
CUNHA RAMALHO, 20716869, Analista III - Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo 
(São Paulo), Conforme item 4.6 do Edital de Abertura de Inscrições não será admitido 
qualquer alteração e/ou inclusão após do período de solicitação do benefício da isenção de 
taxa de inscrição; 183017, MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, 21193665, Analista 1 - Analista 
Administrativo (São Paulo), Conforme item 4,6 do Edital de Abertura de Inscrições não será 
admitido qualquer alteração e/ou inclusão após do período de solicitação do beneficio da 
isenção de taxa de inscrição; 183082, MATHEUS ALVES FERREIRA, 21013861, Analista 1 - 
Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação (São Paulo), Conforme item 4.6 do 
Edital de Abertura de Inscrições não será admitido qualquer alteração e/ou inclusão após 
do período de solicitação do benefício da isenção de taxa de inscrição. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, 

São Paulo, 14 de junho de 2022. 
CATHERINE OTONDO 

Presidente do CAU/SP 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N0  3/2022 
Reedição 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, autarquia 
federal de fiscalização profissional, instituída pela Lei Federal n0  12.378, de 31 de dezembro 
de 2010, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, para conhecimento 
de quantos possam interessar, que foi republicado no sitio eletrônico do CAU/SP o edital 
de Chamamento Público no 3/2022 - PARCERIA PARA TERMO DE FOMENTO - Projetos de 
Fomento à Práticas em Arquitetura e Urbanismo 2022: Apoio à Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social - ATHIS, processo administrativo nO 032/2022, a ser realizado 
em conformidade a Lei n0  13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações; e nos termos 
do Decreto nO 8.726, de 27 de abril de 2016, com a finalidade de selecionar Organizações 
da Sociedade Civil (OSC( para firmar parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo - CAU/SP, por meio de Termo de Fomento, para o desenvolvimento e a 
execução de projetos para "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 
difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo", mediante as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. As propostas deverão ser entregues até o dia 13 de 
Julho de 2022, em horário e condições previstas no edital. As informações sobre o edital 
estão à disposição dos interessados no sítio eletrônico do CAU/SP, 
http://transparencia.causp.gov,br/, acessando a área de Licitações/Chamadas Públicas/ 
Chamamento Público n° 3/2022, e por meio do e-mail edital.parceria@causp.gov.br. 

CATHERINE OTONDO 
Presidente do Conselho 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie - 40 Termo Aditivo ao Contrato NO 24/2018, firmado entre o Conselho Regional de 
Administração de Santa Catarina e a empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 )doze) 
meses, iniciando em 10/07/2022. Fundamentação Legal: Lei N2  8.666/93. Florianópolis, 14 
de junho de 2022. 

Documento assinado digitalmente conforme MO na 2.200.2 de 24/00/2002. ICP 
que institui ainfreestrurura de chaves Públicas Brasileira . icp.oras,i. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 92.559.83010001-71 2310111989 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
GREEN CARD DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - Sociedade Anónima Fechada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
AV CARLOS GOMES 466 SALA 901 SALA 902 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
90.480-000 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CARLOS.ALEX@GRUPOGREENCARD.COM.BR (51) 3226-8999 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** ******** 

about:blank 1/1 





Atenciosam: 

L , nhoni Cardoso Alessandra 
Pregoe ra 

Consórdo Púbhon lntemitnbpal de Saúde do Seterftiião Paranaense 

1:15R;MUSEPlpç /IV, 
MEMORANDO N° 021/2023 

Maringá, 13 de janeiro de 2022. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de compra, protocolo n° 469/2022, que originou 
a Autorização de Despesas n° 095/2022, que 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 - Subsecretária de 
Inspeção do Trabalho que regulamenta o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, 
para os funcionários do CISAMUSEP, proveniente do setor de Recursos Humanos, 
entendemos que a presente contratação poderá ser realizada por meio de processo 
Jicitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO 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 a contratos da administração pública, para o referido objeto. 

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° 
10.024/2019. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 
decisão e autorização. 

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



Consátdo Públioo lntermuniapal de Saúde doSetentiião Paranaense 

EISFA9h MUSE?  
k. 

PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. PARECER 
INICIAL. ANÁLISE DA FASE INTERNA. 
PROCEDIMENTO HÍGIDO. CONFORMIDADE COM 
A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. APTIDÃO PARA 
INÍCIO DA FASE EXTERNA. 

PARECER N° 00112023-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 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 
inexigibílidade. 

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 aquisição do serviço se faz necessária, trazendo 
as devidas justificativas ante a necessidade dos itens a serem adquiridos. 

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° 95/2022. 

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



Consórcio Público IntenninkipaI de Saúde do Setetliião Paranaense 

E lc;F,,]M USE  AP.  
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. 31  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. 70, 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, 17 de janeiro de 

CA 
AB/P: 24.262 
CISAMt1EP 

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



ConsádoP(1üco Inteimunkipal de Saúde do Setentiião Paraaense 

EIS  RAMUSE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023 

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: 03 de fevereiro de 2023, 
às 09h. 

LOCAL: https:llwww.gov.br/compraslpt-br 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global por item. 

PRECO MÁXIMO: R$ 699.816,65 (seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e dezesseis 
reais e sessenta e cinco 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.cisamuseD.org.br  

Ad 
Rua Adolpho Contessotto - 620 - Zona 28 - CEP: 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

Maringá - PR, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0112023 

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: 
03 de fevereiro de 2023, às 09h. 
LOCAL: https:I/www.gov.br/compras/ot-br  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global por item. 
PREGO MÁXIMO: R$ 699.816,65 (seiscentos e noventa e nove mil 
oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco 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,cisamuseo.ora.br  

EXTRATO DO CONTRATO N°007/2023 

Pregão n°40/2022 
Partes: Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68 e a empresa 
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNP.J sob n°47.181.976/0001-71. 
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, copa 
e cozinha utilizados no CISAMUSEP. 
Dotações Orçamentárias: no 

01.001.10.302.00032003.3.3.90.30.00.00 -Material de Consumo. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). 
Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2023. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá, em 20 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Ano XI Edição n° 1680 

1 



96120 - ESTADO DO PARANA 
927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE  SAU.00 SET.PARANAENSE/PR 

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00001/2023-000 

1 - Itens da Licitação 

1 .Adm1nlstraço.: :. 

Descrição Detalhada: 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. 

Tratamento Diferenciado: Não 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Valor Total (R$): 699.816,65 

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01 

Local de Entrega (Quantidade): Maringá/PR (12) 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00001/2023-000 UASG 927763 20/01/2023 14:26 (1/1) 

maCa 



Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

iis jRMUSEP  IW 

DESPACHO 

Tendo em vista as recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná - TCE/PR, no sentido da inaplicabilidade de inexigência de 

taxa negativa para os órgãos e entidades vinculados a procedimentos licitatórios 

na contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento 

de vale refeição por meio de cartão magnético, solicito que seja analisada, por 

esta autoridade administrativa, a conveniência e oportunidade de se revogar o 

presente procedimento de Pregão Eletrônico n° 01/2023, cuja data da sessão 

está marcada para o dia 03/02/2023, para que se realize novos estudos sobre a 

eventual necessidade de alterar as regras contidas no presente edital. 

Maringá/PR, 26 de janeiro de 2023. 

NÍVEA CRISTINãJÉ PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

M1 M 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringa - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



..4A ARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

ii ~ W  s RA MUSEP  
1 

DECISÃO 

Atendendo à solicitação da Diretoria Administrativa, e tendo em vista a 

necessidade de mais estudos para que a contratação do objeto em questão 

atenda aos interesses da entidade e observe o princípio da juridicidade, 

determino a revogação do referido procedimento, Pregão Eletrônico n° 01/2023, 

e devolução do processo ao setor solicitante para reanalise. 

1 

Maring/PR, 26 de janeiro de 2023. 

M 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

'- 

Maringá - PR, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 

EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2023 

i:Pararese 

Pregão n°46/2022 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob no 04.956.153/0001-68 e a empresa 
JR Champion Ltda, inscrita no CNPJ sob n°28.637.947/0001-27. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso 
necessário, dos bebedouros utilizados no CISAMUSEP. 
Dotações Orçamentárias: n° 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). 
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2023. 
Foro: Maringá - Paraná. 
Maringá, em 26 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Ano XI Edição n° 1684 

EXTRATO DO 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 
15/2022 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense. 
Contratada: Bio Logica Distribuidora Eireli. 
Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos utilizados no 
CISAMUSEP. 
Alteração: Fica designado o funcionário Jeferson dos Santos Alves, 
Matrícula n° 233, a seguir denominado Fiscal do Contrato, para 
exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Contrato, 
nos termos disciplinados nos arts 58, inciso III e 67 da Lei Federal n° 
8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 
Data da Assinatura: 27 de janeiro de 2023. 
Foro: Maringá - Paraná 
Maringá, em 27 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO ELETRÕNICO N° 01/2023 

O Secretário Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis n.° 
8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores; 
Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro 
procedimento administrativo, é suscetível de anulação em caso de 
ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos 
do art. 49 da Lei 8666/93 e da Súmula 473/STF. 
RESOLVE 
REVOGAR, o Processo Licitatório n° 01/2023 - Modalidade Pregão 
Eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
administração, gerenciamento e fornecimento de auxilio 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. 
Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente 
de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio para anexar ao processo, 
bem como tomar as providências legais cabíveis. 
Maringá/PR, 27 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 



MUNICIPIO DE JACAREZINHO 
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 60.274/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO W. 3/2023 
Objeto: A prasanta licitação lan, por abjeta a coe-
tralação da amprasa especIalIzada coa serntçae de 
segurança prIvada pare atendimento de avaelse de 
município da Jaoaraalohe, conformo M.merlal Das-
anilina .Aneoe 1 do Edital da Licitação. 
Vale,: O valor mãoimo do pr0500/a vedeme eerd de R$ 
458 780.00(qaalreoeotoe a o/oqueota .0/te coo cates 
caflleaa oitenta na/e). 
Modalidade: Pregão Eletrônico, tipo Menor preço Por 

ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Às 17:00 Horas Do Dia 30/01/2023. 
ENCERRAMENTO 00 RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: Ao 0800 Horas Do Dia 10152/2023. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:00 Horas Do 
Dia 10/02/2023. 

01  

MUNICi PIO 1SF. JACAREZII/HO 
Pelado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 6', 301/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 4/2023 
Objeto: A presada Ilcitaçie Iam por oblato a Central,. 
660 de empresa aapeciallzada co serviço de locação 
da ealrulanas provisórias para o atendimento das 
eventos do Mordo/pio (banheiros químicos), coefeose 
Mereselal Descritivo -Anexo  Ide Edital da LIcItação. 
Valor: O valor máximo do presente cociente será de R$ 
308050,75(000oac,tea e .1._  mil eave005taa a o/o-
doce/e. nova reato a 0.1.0/e ao /Coo Centavos). 
Modalidade: Pregão Eletrônico. tipo Menor praça Por 
lIam. 
ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 
17:00 Horas Do Dia 30/01/2023, 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: Ao 0800 Horas Do Dia 10/02/2023. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 00:00 Horas Do Dia 
10/02/2023. 

-0,1  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
3° Serviço de Raãtab'o de bnõvals de Loedetea .PR 

ESTADO DO PAIRAIOA 
Rua Pmfaenor Joao Caodldo. 344.,3.' andar - sela 104. Forra: 3322.3000 

MARTOIA OAtSY BRAGA CRUZ 
TITULAR 

o 

JEPVBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
3' Serviço da Reglab'e de Ie,ón.la de Londrina -PR 

ESTADO DO PARANÁ 
eua Pmof.saor João Careede. 344-3.' andar-sala 304. Force. 1522-Isco 

MASTHA DAYSV BRAGA CRUZ 
TITULAR 

o 
EDITAL N' 17/2023 

FAZ SABER a todos que o preaodir edital virem ou dele tomarem conhecimento que 
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNP sob 
."60.746'948~ 1-12, c.. ardo Cm Cidade do Docre,Vdaa Yaaa, Osssvu-SP (oo qual/dado 
de credor lldoviánto) a com base da W. 26.) 4', da Lei 9.514/1997. ,vrve o prescrito para 
intimar CATIA MARIELE RODRIGUES SILVA, CPF/MF: 002.729.319.93, a com-
parecer a nele Serviço de Ro9iolro de Ioróneia, e/medo na Rua Professor João Cândido, o' 
344. em Loodrioa/PR (ao horário do funcionamento da eercnstia( ou, diretamente perante 
e cnedom 6mlaciánia, e fim do aatiafflzor, daolro do prezo de 15 (quinze) diae, e cantar da 
última publicação deste Edital (00 total do trio), o pagamento das prestações vencidas 
o eu que se vencerem até a dato do pagamento, sendo que o débito já vencido soma a 
iuoportõocio de 626.729,12 (meia mil, ueteceotos e vinte e ouve reais e doze unotuvoa(, 
valor posicionado polo credora, relativo lo prestações vesoidaa do perlodo de 10/06/2022 
a 10/09/2022, proveniente do Coe/reto de Alienação Fiduciária, referente a Dota de Tenras 
o' 12. do Quadra n°58, coma área de 200,00 o'. no Jardim Nneoaa Sahycn,, em/e cidade 
registrado sob o' 7/27.340 RI). neste Oficio, sob pena de ser consolidada a propriedade 
do imdvol, em come do credor fiduciário, nos temos do em. 2617' de Lei 0.514/1907. O 
nabo sujam está sujeito à atualização monetária, oco juros domam até  da/e do efetivo 
pagamnoto, la dcsp.eau relativas á intimação, bem coma despesas devidas ao registra de 
imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora ádcciáaia deverá cor informado, 
através de um requerimento  dela para o  cancelamento do processo existente o, cvsiaeqaeo-
lamente,  da prenotaçoo. O referido é verdade e dou 16. 

Londrina. 2440 letreiro de 2023. 
Atrociosae005tn, 

) MiethaDaisB/ája Creia, Q 
Mano Maria Braga Cruz - Eeorevnote Substituta Legal 
Pares Pmelra de C.M.Wztaoebn - Eaumvoote Substituta 

(Te6enoAmoro Salvador .Escrevente Substituto 

Manha Daisy Braga Cruz - Oficial 
Manta Maria Braga Coma - Escreveete Substituis Legal 

( (Koneu Prestes de Castro Wnlsuohe - Escrevenlo Substituta 
't'atinorAotaro Salvador - Escrevente Substituta 
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MUNIC(PIO DE mAITI -ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO 
DE GÉNEROS ALIMEN11CIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR N 00412023 
PROCESSO INEXIGIBILIDADE - EDITAL 600412023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 60024/2023 

OBJETO: CHAMADA PUBLICA PARAA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATEN-
DIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DA AlIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR - PNA (non80000 Lei o' 11.647 d. 
16/07/2500. R.sok,çãc n 2640 FNDE de 17/0612013), 
com entrega em até 7 Dias. a previsão contistas) de até 
365 Dias, con/orme espocfficaçoes e deoomioaçbes cone-
/entoo no Termo de Rn1e,11n0a do presente Editei.VALOR 
MÁXIMO DA PROPOSTA: dO 339.120,60 (Trezentas e 
Trinta a Nove Mil, Cento e hlnie Reais e Sessenta Cen-
tavos). PROTOCOLO DOS ENVELOPES PROPOS-
TA E HABILITAÇÀO: até eu 09:00 (ouve horas) do dia 
14/02/2023 (Oca/reze dias de fevereiro de 2023). ABRE 
TURA DA LICITAÇÃO: aa 15:00 (doa horas) do dia 
14/02/2023 (quatorze dias de foveraim da 2023). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Saia de 
Reunido, do Paço Municipal, Praça doa Três, Poderes o' 
23, CEP 04.900.000, ibadi, pelado do Paraná. RETIRA- 
DADO EDITAL: Dispon/vei na Integra no alta do Moo/o/-
pio da lbaiti, wuw.ibaiti.pr.çoc.br, hnp://franeparenoio.ibaiti. 
provo. br/tio:tacoee/  

Ibai9, 24 de Janeiro de 2023. 
Antonaty de Cassie Alvos de Carvalho 

Prefeito Municipal 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08:30 
Heras Do Dia 10/02/2023. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessa-
dos em retire, o referido Editei disponível no sito do 
municipio )tltoj/iacaraZivbo 0/ nnv bj ou sotic/fá-to ao 
Departamento da Compres. Licitações e Contratos do 
Município de Jacarazinho, Estado do Paraná, via e-mail 
(Lit'itar-,pdo/in-nra,inho r0 aos, bv) Fone (43) 3011.3018, 
ou no sitio SPvo.bt  dois!, sem nenhum custo por parte 
do eotloitente. 

Jacarazinho, 27 de janeiro da 2023. 
J.100n Aparecido de Pasta 

Saoratánto Municipal de Administração,  

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 00:00 
Horas Do O:. 10/02/2023. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados 
em retirar o rola/do Ed:tai dioponíuo/ 00 site do município 
httu'/Ijo,aro iiir ou solicitá-lo ao Departamento 
de Compras, L'oitaçdas e Cootratos do Munioipio do J,oa-
reacho, Estado do Paraná, via e-mai) ((icitacam5:ecare. 
pioho.oraov,br) Povo (43) 3011-3010, ou no sitia o,nobS 
SaIR sem nenhum rosto por podado ooéclt,nta. 

Jaoaraz/réo, 27 daí anaim de 2023. 
JeilIan Aparecido de Paula 

Secretário Municipal 4. Administração 

IdUNICIPIO DE TOLEDO 

Extrato de Penalidade 
Pregão Elatrõntco n°008/2021.  Interessado:  DACON 
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ o' 16.552.984/0001-
53. 
Decisão: Considerando que nos autos Pregas ElelrÕ-
elce 5° 056/2023, apurou-se que a empresa cometeu 
infração administrativa pela in00000ção contratual as-
sumida na Ata de Registro de Preços 0a 0339/2021; 
Formalidade; Muita comp000atórie, no peroentuai de 
20% sobre o vaiar tolol  dos empenhos, cujo vetor no-
minal corrosponda e RB 152.360,66 (cactos doce 0111, 
trazentes e aassenta e sele raals e .esaeet, casta 
oaelanos) o Suspensão Temporária da participação em 
IidtsçSoe impsditnsnto de controlar com a Adnunlntra-
çao do Muniu/pode Toindo, pelo prezo de 2)40.) anos, 
Cem base no drupooto oa Ciáusuta XVIII do inetomrnooto 
contratual, bem como, art. 87 da Lei o' 8666/93. 

Toledo. 26 do janeiro de 2023. 

Extrato de Peoalidada, 
Processe Administrativo e' 022/2028. Interessado: 
VIDRAÇARIA SCAEIRELI, CNPJ O' 31.797.544/0001. 
50. 
Doo/são: Considerando que nos autos de processo ad-
mInIstrativo opanso ao provesse tiv:tatório modalidade 
Pregão Presenciei 5' 070/2020, upurou-so que a em-
preaa cometeu  infração  administrativa pata /500000 o 
das obrigações assumidas na Aia de Registro do re. 
çoa n' 03411/2020, 
Penal/dado: Muita. compensatórias, eco porceniuois 
de 15% sobra o vaiar total do empenho 23529/2020 e 
15% sobre o vetor total do empenho 4078/2021. rolos 

res nominais correspondem a valo RI 38,53 (trinta e Oito 
reais e cinquenta a trás centavos) e R$ 13,08 (treze m-
ais e oito centavos) respectivamente. toiatzendo o valor 
de RI 51,61 (cinquent, a um reais e sessenta e em 
cenlaoaa) o 11usponsãoTemporá0a de pacticipaçánam 
hcitação e irnpedunnoto de contratar com a Admio/stra. 
çáo do Municipin de Totndo, pelo praav da 1 (um ano), 
com base  no disposto na Ctáusoia XV do instrumento 
coolretuai, bom como, art. 87 da Leio' 8666/93. 

Toledo, 26110 janeiro de 2023. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N01I2023 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

ASSUNTOS: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MANOEL RIBAS - 
COOTRANSMAR Inscrita no CNPJ/MF sob n' 33.51.034/00-40,00 SETE DE SETEMBRO, 
NUMERO 1052 Centro, Mannat 14fia0.PR, no uso de cole at#b5101105 asfatsfádas. vem 
uonvooartodos os 000perados aUnos para compareceram ãAOSEMBLEIA GERALORDI'LHRIA 
que ad san realizada nodie 15 de tavareim de 2023, na alual sede, cem primeira o0n000008005 
09/00 horas, coma presença de 2/3 dos coopoeados, ao uogonda con0000çãu ás 8:30 horas, 
com a presença da metade reais um cooperadas e aio terceIra eOn000.çgo ás 10:00 horas. 
com  a presença de no mininno lo 000perados, caoparadsa aptos e ralar. tordo a seguinte 
orstemdo dla:Anannmbtéia Gonel ordinária pera PRE6TAÇÀO DE CONTAS EXERCIClOO22. 
Sendo que estará o edital exposto na sole da Cooperativa, enviado cecoian n'SI pana cada 
Coopsrado. Para tine de determinação do qa6nan de lnataleçãe a  Coopera conte 37 
cooperadas inscritos. 

Maooet Ribas, 2711. (aeeltn da 2023 

NICESIO APARECIDO CRISTIANO 
PRESIDENTE  - RESPONSÁVEL 

RG:n': 658105/6 

EDITAL N  16/2023 
FAZ SABER a Iodos que o pnooeotn edital vimos ou dolo teimarem cunhoc:mcoto que 
atendendo ao que 1h0 foi requerido pelo BANCO BRADESCO S/A, inscrito 1ev CNPJ 
aob mf 60.746,940-000I-12, com sede em Cidade de Doou, VitoYare, Oauuoo-SP (na quali-
dado de credor fiduciário) 00cm (coso onero. 26)4', da Lvi 9.514/1997. serve o proueote 
pura intimar IdELIO IRAdO DA SILVA, CPF//hIF: 041.021.099-70, a comparecer a 
es/o Serviço de Registra de lar/veio, situado na Ruo Prof~ João Cândido, a' 344, em 
Loodrioe/PR (00 horário do funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credo-
ra fiduciária, e fim do satisfazer, danteo do prazo de IS (quinze) dias, a contar da última 
p/dmlicaçSo dento P9it,i (00 total de três), o pagamento das prestações voncidaa e saque se 
vv000000t un/ e doou do pagamento, sondo 9000 débito já vencido soma o imnportãocia do 
R$6.729,12 (aois mil, rai0000tos e violo e nove rouie e doze reotuvos(, valor pooicionado 
polo credora, relativo ão prestações vencidos do período de 10/06/2022 u 10/09/2022, pro-
veniente do Contrato de Alienação Fiduciária, referente e Dato de Tortas 5' 12, da Quadra 
n 08, com o doou de 250.00 m', no Jardim Ne.eae Sehymao,, nesta cidade registrado sob 
no 7/27.549 RI), neste Ofloio, sob pene da cor consolidadas propriedade do imóvel, em 
coutada credor fiduciário, oco temias do art. 26 O 7' da Lei 9.514/1997, O cubo au/ata 
teci sujeite á atualização monetária, aos jures do mora até  date do efetivo pagamento, 
Au despesas relativas à intimação, bem como despesas decidas co registra de imóveis. O 
pagamento feito diretamente perante a oradora fiduciária deverá ser Informado, através de 
umrnqueeimeelo dota jorna cancelamento do processo existente e. u000oquoomemente,dc 
pr000tuç80. O referido / verdade c deu P4. 

Londrino, 24 de Janeiro da 2023. 
~ciosamente, 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LONDRINA- CATIVA 
CNPJ 78.507.085/0001-34 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N' 215 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficamos senhores associados coovocadoo a se rocoirom em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, no modalidade prnsenciul, que co real/está no dia III de fevereiro de 
2023, na salão do CHURRASCARIA CHIMARRÃO GRILL, locclieads 00 Aveni-
da Portugal, 267 - Jardim tgopd - CEP 86046-010, nu cidade de Londrina, Estado do 
Parsitá, em pnmetra convocação às 09:00 (nove botou), com a presença de 2/3 dou 
assoei dos cm condições devotar, não havendo "quórum" em segunda convocação as 
10:00 (dez bons) coma presença da metade o pelo monos mais um doa associadas em 
condições devotar, e persistindo e faltado "qudram" em terceira a última convocação 
às 11h (elsae heras) come presença de no mioinio lO (dez) associados em coesliçdes de 
votar, pare deliberarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: 

ORDEM DO DIA 

1. Prestação de Coo/es do Cosuelho da Administração, acompanhada do l'aoaenr do 
Cvsao)ho Fiscal compreendendo: 

Relatório do Conselho de Administração; 
Balanço potriotanial encerrado em 31.12.22; 
Demonstração das aobraa 00 dou perdas; 
Parecer da Auditoria Entorno; 
Parecendo Conselho Fiscal; 
Plano nstnatdgivo, tático e operuviocal, consolidado no orçamento anual 
de receitas e despesas e investimeotou; 
Programa do Aplicação do Saldo existente na Reserva deAssiutõocia Téc- 
nica, Educacional e Social Ratos. 

2. Dnelioaçáo das Sobras aparadaa ou do rateio das perdoe; 
3. AutaetzaçSa da Assembleia paro se for o caso, contratar empréstimos para atender 
ao Plano de Atividades da Cooperativa, paro desenvolvimento de suas operações de 
funcionamento e adquirir iscos pare  fornecimento  aos asaoeiadoa bom como autor,
penhorar

, 
 e hipotecar bens se necessário for. 

4. Eleição dou aanoeiadoe indicados pelo Conselho de Lideranças pura comparo Coo. 
uethoAdmioietrat Avo no Exercício de Abril/2023 o Março/2024; 
S. Eleição dos Membros efetivos e suplantes do Conselho Fiscal pura o exercício de 
Abril/2023 a Março/2024; 
0. Fixação das Cédulas de Presença do Conselho Administrativo e Conselho Pisca); 
7. Demissões e Exclusões de Associados; 
8. Assentos Gomis. 

Encontra-no à disposição dos senhores associados as livrou o peças do Balanço Gera 
pare consultou na sede da  Cooperativa. Para efeito  da quórum o número nesta data  Ide 
13.265 (treze mil, duzentos o anoaeato e 0/aro) associados. 

Londrina, 27 de janeiro de 2021 

Paulo Comaar Pellaaer Msolel 
Presidente 

FOLHA [E LONDRINA 28 e 29 de janeiro de 2023 

IN1lM8.'ANDNE LUIZ VU.LA1 BOAS (JITIM*tDUEl.AINEAPASECO)ATREVI$ANVlU.AS BOAS 

551.54/0' 211.Nl, da ltã5BãO e N~ .0 seDE da tl,9S55tr liea,aa.ads INIBO 00160m.6lllllÃ FOZ 
soam a edra e.eapamada adaalmOsn aa dab 1.5055 eoimãr.rfi q dard.edsmee teio50malde labaallco 
vonnaãaeedala,6aatoseacles.eoe-Iies3mteaas4pm,aadasnsaepe4/e,peseelaadsdae.daaamas/ 
a mo base ram .t Ri 64', dalá tOti/f 07, lese oleaarda aau id.mw,aaaleap LOB 853,àa soAs,  ser ala eats. 
áRs ItIRrOtE aresecco 1IO9Uã ole.ua SOAs, CPP ala,I*rN15. a messeme, a asos nesse da Radas da 
edees sOada os Ria sa,dan nade caearaaaeOen.* m 00, an 0000rsrat e lassO, daamaanmaiaasomorla/ 
eu ã'.0ea* ramada aam.de. lá/sAir ,tad. szlat.as'arv daaola pta* 15 leãi ão. a anona, Jam, mm. 
Iøc.sae aa,* neo Ira ema, 0610 rçae.nt memmsn aO a dalade raaarma 
5.06 na o 066o9 sarada neO, irtatbrde da mfvlcn,la saem • ela eri  een.0 sede a tola a ,msa.rMee.) 
~~.~~~Piá~.~ aata.,l.etsa ,*sid.ada 11/9amartda/0fl psosmdaoa IaCa*ao 
d.N,easlo Fidurlade r.Isse5a DaTAda leme' ml /daeeanj /0160 lrt fiares.  ~.  ae) 4/ad. méa as 
/,ed,5,sÇR'. em Orada, eã*.de doo' ISIO/0s0O. 506 0dáem ata rama lale5, 
Idala a rrmçaaaade as lrmoe.I se oram da eum. rala/ad, em ianra de ar. 1101' la/á 
5314,nr.øealnaánsestà .mNlaasomalaallormaã/6es80e5da,maaladiadedaeeo  
0a50ra01. la 8550,,ss s10sa 554/raçA. San rara d.spaaaa aNdem m.nda sdadaJm2258i_,_,, 
øeag.mmsre Id, á/tRinarIa ramosa numa lambia daord as, denodo, sjaelisd. as e.li,,,,,,,_,, 
naaimreao adr mame sc.em*rals do pesas addars. 5a0a9maarer, da parsJ5la/0ICmL.,_,,,., 

GISAMUSEP 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Cons6rclO Público, bmlaemnonlolpal d Saúde do Seteolmilo Paranaense - CISA58USEP. P00 
rodo de seu SecretarIo Eaecu5ne, no asa de as., alrBulçdes. NOTIFICA, empresa 1 
rse.ol evFINa llRPe L pelo pressnte EdIteI, por Nurprsnardammss lagalonente C~.
para em prazo d 10 (dezl dias Otel.. apresentar DEFESA ESCRITA  reei antas ás Promessa 
Admnlnlst,ailve Sanntemmdom sob 9/11/2022. 
A raleéda d~ pedará eer.preaardad., dentro praxe concedido, oo sod, da neldade, eito, 
na cidade do RUMO,estado de Paraná. Rua Ai~Cor~,0 620, Zona 28. CEP 
87093.285, na pertoducio sou eapedlsots. 
Os autua deste p090eeleo poderão ema, consunadon na sada desta enodade, de aagsnd. e 
saota.taire, das 8h às 12h a das 13h308e até 0.170. 
MaolnálPR, 21 da(aneho de 2023. 

JANLSO4 MARCOS DONESAN 
SECRETARIO EXECUTIVO 

CISAMU*EP 
DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LPITATÓRIO 
OELETRÓ*IICON'0*I2R2* 

Saataláe/aEaans4/amdsC.nadsois P4/lleobda,raa*Vald.safidadoSela,*l*e 
CISABPJSEP. 00 a5e40a5501066a,lagsaquahlsodacBdulldlspalsNgeds119 
La/a e, 5.006153.10.02602, a .eaç6aapanWdgua 

mo Peaaaa 491  ~o esnaq1.avIslNrep0aclINeado*dsÍWIvn. 
aolc.Ileal de anulação.. amo ão kg.lidade, • cwazgsção pae oaeneeedecáa. 

Prefeitura Municipal de Atalaia - Pr 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
AVISO DE CREDENCIAMENTOt CHAMAMENTO PÚBLICO - W. 01120231PMA, 

CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PREÇOS DE EMPREEDEDORES FAMILIARES 
RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA REDE FOUNICPAL DE ENSINO 
DE ATALAIA PARA DANO DE 2023. 

O MUNICÍPIO DE ATALAIA. peaaoa (uõdio. de dIreito público Intamo, lnsofite noCNPJ/MF 
sob o' 75.131.018/5001-53. com  sede re Praça José Bento dos SerIas o' 02, desta cidade, 
dorauanta danaembmado simplesmente de Mano/pIO, com fundamento no capvtdaArtigo 2311. 
Lei federal n°8.666, de 21 dejunheda 1903, na Lei 0a  tl.547/2508a na RaaeàsÇ8eCD/PNDE 
e'26, de li de jeelmo de 2013, (atoato.da pala Ra,oluç8a CDIFNDE n°04, de 2 de ebrlde 
2515), Lei Municipal o5  1418/2522. lagl.IeçdonorraIata e doereis oaenan que rofilem a matéria, 
toma pútaleon EDITALOS CHAMAMENTO P(IBUCO paraCREDENC5,AMENTO E REGISTRO 
DE PREÇOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS, nos 
tee005 das conellções estsb.lenidua no peessnts bnstmuemsntode cosdsnnlseisnto. 
Podarão pe111upar do pruce.ao da 5a15ç8a Empreendedaeaa Femilaras Rurais Os Oman 
org,ntoaçaeu, .uahrr enteirmbdoa: PRODUTOR RURAL FAMILIAR da gêearea slbnatnitcles, 
.alabalaoldos nec Crepes Faenrals )Paeaoa Jaslalna .-Eeqwaendl,ea010a Paselltaeee, 
Ceeperelloaa ou Aesedaçdeo(; 
Os érteraosadns poderão ioacrevsr-ee pare CREDENCIAMENTO e pede da publicação do 
pnaeauta teoria ou Õr9ae 000/aI de Município a napoulção nu doto da Prata/lora Municipal 
de Ateimam, 5/lo era Praça José Basto dos Santos n°02. P50. (44) 3254-8101, nesta cidade, 
a parãrde 01 da fevereiro de 2823.0002 de nata de 2023 (90 dias da prazo) nu hesáslo 
daa Oa:ogl, às 11/001, e das 13t34h ás 16-301,, sescdeeeas leso,lç8aa peepeectanelteaesa 
adealaadae ao prazo de elgênola da sradanclameele a,IIpslede naalepaeágrsfe, 
Os ammnos aba/co meloclunadon, bmtagreebes de pensante Tsnno, podsnso ser oblatos isolo ao 
Dspamtamaeto da L~ d. PhdA. em andaroço indicado ao/nor 
a) eeaao 1- PARTE DA TABELA DE PREÇOS PNAE -2022, da Secretaee da Ag~e 

da Abastecimento de Paraná; 
b) ansas II - Prcjala da 0004.0 de 5095r0a almnnenlle/do; 
o) aneoo III. srodeb de Declaração de dona/dada; 
11) a.rauolV - modelo da Dadaração de não eoitl~ de trabaêmadnnea em000rea; 

Atalaia/PR, 0m27 de janeiro de 2023. 

CARLOS EDUARDO A. MARIANI -Pmetndto Menir/pai 
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o emalalele os Csmeaaaa de AdarOdaeasl. da m la 0055 - 1eapes6ea 660~ no  ala ão 
aeSsdtéaa gra es ala*eS e p1505065 Pe da 1505511 da laSOda Iam, emceeo es asesaN 
a.as, era  5105501a  55nlPPs45J53 I.t5rI5 a ela 55, emeeemL ensAsoonosumam 
emaO51çn45Ada loa' 5.15411571, pea 5arálaaeca,daaaaar06ls 0.55 006dtlaas.a5em 
eordalodalseedoe da 252850,06500 saãØIda lêãgboaeas5.Oreà aarss.a*, ame 
fisserrea da ou Hall eslasl das 15de00a a, 15.01055.15 .apeda asasaIao as,. Ee"00Ø 
dl ão amseam eec da 1Pm. Salsa an alume, saeSO.am voeseaspeda, 
neseema IetlaatamaOseaP05aaaSsama.wssase5ao(n/ 

1' Poaasaçaeda acedas ela oItão. da06ámdepalO-maa*elaleaadlane,,adade35/0 
a50a,adaammr.00ra,a.5tePBoal, ,re,.mbdu.,á,,. 
• sAesoAsAssa2/ 
• aalaneaaeasoaoaannl.as,Ceero..pa,ae.ne.aselsaIF, 
c seneajodeaa.,555.a.spz.ão no.addn/ 

e- Damse5aumSsAma.ace 
o- Fdaa06ãotrase*04easaOA50IBtaa,jceaP0606dadeCas.ed,0/0wjd,e*ç56, 

06ded.esae.equparagenmuáeedasdetcdaaaçoeepemsnalne4/tw,asasjaç*am 
temas/aos, od.daasaale doe.ea,ae ssdscsmusa *.laeotae da ,ased.06. 

1,seme,oe 4/tsndaola28s8 

IS /0sao-dosm 
Pt9e/dara.dsC.malceda 

e RaeedoastapaamanIta5/.sasm aeloded..maamem,teas 
• umces,rseoam.emlaa/aeol.PaaeosA 0'. 1.510° Imselaemb 
• A 5U.l50nae da Misse~ 000 0~ c~ eams,e da alda de 050004/mi. N.a8 

ise-0. da 4/aO,, Irei 
 

Casse, L06mae - es, um 505am pa,6uWsda .55.5.06 elsa 
,,sdeda sarmeu era 50 0dae90lá5m4-aealsdes/a 

n.umcol06n55elae.seaNdaas554ãma.U.sae 
• Pen 505010 daluanelsai. eaal 0~ 0~. anleseMO danada 0060055,.. 

~h- -se 
 a501a.1 .5 Seelene, a 50555.0015.065.1*00 heea, 

0010,100a5.Ia 0551.55, 5.5. Naama06coda0eOAãsmSams50esens 
050606 

a u oll.mra a, Soa,. 5555050010605 em e qm asas50adaa aen,10. 
sasam.amea.ra.as  t00ae asas. deaçaa..a05 0 .abe1aaa55ar06 506*515,505. 

ra IA ae00 moa ãe mas a iaanoat 4nor50 0.15 pM06,a 5050a1, 
sama,ortaa  111 1 onO,aralae..5madaa,a/asAeas..5.maasAss 

° a. em*555.da a, e,aaar.de azo es., da ses 555/05 se loas 100601 
áenNIsla1NdaCae*50 _ Gessoliea.Ç"umad,.soen*reaala .arsa50a06mnrae 
de 5. da0055115$ saaaena 006 e,50a5 

Eemaal, deda 5065 ademna damamele da mdaMaam15*sa4/.els.ae 
n5101Ho5505.usrla.550a000550a.dadasa06  
m9,aeØ50easfll5raasVIØ..nda.ma,s.seramM.eo, 


