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 Setor de Compras 

Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Bairro Plano Diretor Norte
- Palmas-TO - CEP 77006-700 

Telefone: (63) 3215-1240 - www.crato.org.br
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 77/2021/CRA-TO

PROCESSO Nº 476925.000699/2021-69

 

Apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, considerando o preço atualmente pra�cado, a definição de métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de administração,
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legi�mação, na forma de cartão
eletrônico, magné�co ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador chip de segurança para
aquisição de gêneros alimen�cios.

1.2. Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada e aleatória, passível de
alteração pelo usuário, obedecendo aos padrões técnicos e caracterís�cas que garantam a segurança
quando da u�lização, inclusive contendo “chip” eletrônico que garanta maior segurança nas transações
realizadas pelos colaboradores do CRA-TO, através de rede de estabelecimentos credenciados em âmbito
do Estado do Tocan�ns e outros Estados da Federação, na forma definida na legislação do Ministério do
Trabalho e Emprego que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, obedecendo às
disposições da Lei nº 13.303/2016, conforme a seguir especificado visando reduzir as ocorrências de
fraudes, falsificações e clonagens de cartões, proporcionando segurança na gestão do pagamento das
despesas.

2. DAS QUANTIDADES ESTIMADA DE BENEFICIOS E BENEFICIADOS PRO MODALIDADE E
LOCALIDADE

 

Beneficiários Valor mensal do
bene�cio

Es�ma�va de
Beneficiários

Valor Total mensal
es�mado

V. Total anual
es�mado

Colaboradores R$ 300,00 10 R$ 3.000,00 R$30.000,00

Total: R$ 300,00 10 R$ 3.000,00 R$30.000,00

 

2.1. A quan�dade de beneficiários, o valor mensal do bene�cio, o valor total mensal es�mado
e o valor total es�mado para 12 meses poderão sofrer variação ao longo da vigência do contrato, em
função das necessidades do CRA-TO, sendo que tais alterações não representarão modificação nas
condições contratuais.
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2.2. Vale-Alimentação em meio eletrônico, cartão magné�co ou de similar tecnologia,
equipado com chip de segurança, para aquisição de gêneros alimen�cios de primeira necessidade, in
natura, em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém,
mercearia, açougue, peixaria, hor�mercado, comércio de la�cínios e/ou frios, ou similar).

2.3. Cabe destacar que a tabela acima demonstra tão somente o perfil do número exato de
empregados do mês atual, que poderá sofrer alterações tanto para mais quanto para menos, levando-se
em conta as admissões, demissões de colaboradores.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação faz - se necessária, com a finalidade de ser u�lizado pelos colaboradores do
Conselho Regional de Administra�va do Tocan�ns/CRA-TO, para uso do bene�cio alimentação, em
conformidade com a legislação trabalhista, a contratação pretendida visa oferecer melhores condições de
trabalho dos colaboradores, em par�cular, a  serviços e em outras localidade do Estado do Tocan�ns
como em outros estados da federação, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas
neste Temo de Referência.

3.2. Jus�fica-se tendo em vista a peculiaridade das a�vidades desenvolvidas na sua Sede e nos
municípios do Estado do Tocan�ns e em outro Estados da Federação, considerando como sendo
fundamental para o bem estar de seus colaboradores, em conformidade com o Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT nos termos do inciso II do art. 12 da Portaria/MTE n.º 03 de 01/03/2002, para que
as a�vidades fabris e administra�vas não sofram solução de con�nuidade.

3.3. A tecnologia de cartões dotados de microprocessador com chip já vem sendo amplamente
adotada pelo mercado, notadamente por ins�tuições bancárias e operadoras de cartões de crédito, em
face das vantagens conferidas aos usuários nas transações eletrônicas, com maior rapidez e segurança no
combate à fraude e a clonagem, o que não ocorre com os cartões sem essa tecnologia;

3.4. O cartão-alimentação, pelo seu caráter social deve contribuir de forma defini�va para que
os usuários da en�dade, adquiram alimentos nos mais variados locais e fornecedores, nos municípios do
Estado do Tocan�ns, além de outros estados da federação,  conforme as suas necessidades e
conveniências, de forma que os seus gastos com alimentos, alimentação sejam os menores possíveis;

4. DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem contratados compreendem a administração e emissão de documentos
de legi�mação (cartões magné�cos, eletrônicos ou outros meios oriundos de tecnologia adequada), nas
modalidades alimentação, compreendendo um total mensal aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), tendo como referência o mês de novembro/2021.

4.2. A quan�dade de cartões magné�cos ou eletrônicos ou outros mais adequados de vale
alimentação e os créditos mensais poderão ser reduzidos ou aumentados, devido a admissões,
demissões, sem que por esses mo�vos a contratada tenha direito a qualquer reclamação ou indenização.

4.3. Os serviços compreendem a efe�vação de créditos mensais individuais, na forma prevista
pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, com valores pré-fixados pelo CRA-TO, para
u�lização pelos beneficiários nos estabelecimentos comerciais credenciados para fornecimento de
gêneros alimen�cios in natura localizados na área de abrangência da atuação do CRA-TO.

4.4. Os créditos de alimentação serão u�lizados pelos colaboradores do CRA-TO, por meio da
quan�dade mínima de estabelecimentos comerciais credenciados em Palmas – TO, em todo o Estado do
Tocan�ns e todos os Estados da Federação.

4.5. A contratada deverá ter como estabelecimentos credenciados para o bene�cio
alimentação para aquisição de alimentos in natura, as grandes redes de hipermercados e supermercados
de acordo com a disponibilidade em cada localidade, com a finalidade de permi�r aos empregados do
CRA-TO o acesso a melhores preços e possibilidade de escolha de produtos.

4.6. Na ocorrência de mudança de mercado que obrigue a implantação de cartão ou produto
oriundo de tecnologia mais nova, em subs�tuição aos cartões magné�cos/eletrônicos, u�lizados
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atualmente no CRA-TO, fica a contratada obrigada a disponibilizar a tecnologia mais nova aos
empregados do CRA-TO, sem qualquer ônus adicional.

4.7. A rede credenciada da contratada deverá estar equipada para aceitar transações com os
cartões eletrônicos, magné�cos ou outros oriundos de tecnologia adequada.

4.8. No caso do cartão magné�co/eletrônico, este será u�lizado por meio de senha, pessoal e
intransferível, sendo de responsabilidade do usuário a guarda da mesma e a imediata comunicação de
qualquer ocorrência de perda ou roubo à Contratada.

4.9. O processamento das informações rela�vas às operações realizadas com cartão pelos
colaboradores deverá ser de forma automá�ca quando da efe�vação da compra, permi�ndo a
iden�ficação do usuário do cartão, datas e horários, além do local de consumo, visando verificar a correta
u�lização do bene�cio.

5. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A entrega de cartões deverá ocorrer no seguinte endereço: Qd. 602 Norte, Av. Teotônio
Segurado, Cj. 01 Lt 06 - Palmas –TO (Cep: 77006-700), para o Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns, na forma deste Termo de Referência.

5.2. A quan�dade de beneficiários, o valor mensal do bene�cio, o valor total mensal es�mado
e o valor total anual es�mado poderão sofrer variação ao longo da vigência do presente Contrato, em
função das necessidades do CRA-TO, sendo que tais alterações não representarão modificação nas
condições contratuais.

5.3. Os cartões do Vale alimentação deverá ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias
contados da data da solicitação feita pelo CRA-TO, nos locais por ela designados.

6. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

6.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, considera-se
serviço comum aquele cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos no
edital, por meio de especificações usuais pra�cadas no mercado, recomenda-se que seja adotada a
modalidade pregão na forma eletrônica, pelo critério do Menor Preço.

6.2. A contratação será realizada na forma de execução indireta, com regime de execução de
empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93.

7. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Como estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações de
Contratações Sustentáveis, bem como a legislação específica vigente, em especial a Lei nº 12.305, de
2010, que trata da Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

7.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando
o conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acús�co, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

8. DA METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O crédito alimentação será fornecido através de cartões de alimentação eletrônicos,
dispondo de tecnologia de “chip”, confeccionados em plás�co �po PVC, com sistema de controle de saldo
com senha numérica para validação de transação, através de digitação em equipamento POS/PDV ou
similar para aquisição de alimentos in natura nos estabelecimentos credenciados, de acordo com
instruções do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.

8.2. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com nome do colaborador do órgão,
razão social do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns e numeração de iden�ficação
sequencial, conforme disposto no ar�go 17 da Portaria 03 de 01 de março de 2002 do Ministério do
Trabalho e Emprego.
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8.3. Os cartões deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de u�lização. A
primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueados e o desbloqueio deve ser feito pelo usuário,
através de Central de Atendimento eletrônica.

8.4. Para maior segurança, a contratada deverá enviar a senha em conjunto com o cartão de
alimentação, com necessidade de desbloqueio via central de atendimento em que o usuário proceda a
iden�ficação posi�va por meio de dados cadastrais.

8.5. A segunda via do cartão será entregue nas mesmas condições estabelecidas, sem ônus ao
CRA-TO.

8.6. Os cartões com “chip” com as respec�vas senhas eletrônicas deverão ser aceitos nos
estabelecimentos credenciados em todas as capitais do Brasil e nos Municípios onde constam
atendimento do CRA-TO.

8.7. A licitante deverá comprovar, sempre que solicitado pelo CRA-TO, que possui
estabelecimentos credenciados para aceitação do VALE ALIMENTAÇÃO, seguindo as normas do PAT, nas
quan�dades mínimas exigidas neste Termo.

8.8. Sistema informa�zado de gerenciamento dos bene�cios:

8.8.1. A contratada deverá possuir sistema informa�zado acessível ao CRA-TO e aos beneficiários
através da Internet e que possibilite a execução das seguintes funcionalidades de Inclusão / exclusão/
consulta de beneficiários e seus dados (nome, CPF, �po e valor do bene�cio, número do cartão, local de
entrega do cartão e �po e valor do bene�cio).

8.8.2. Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos:

a) Nome, CPF.

b) Tipo e valor do bene�cio.

c) Número do cartão.

d) Endereço de entrega do cartão.

e) Solicitação de cartões, Solicitação de reemissão de cartão, Bloqueio de cartões.

f) Envio de arquivo de pedidos de créditos, em formato .txt, .doc ou .xls, informando
nome, CPF, valor, �po de bene�cio (alimentação/refeição) e local para entrega do
cartão.

g) Exclusão e alteração de bene�cio.

h) Acompanhamento do status das solicitações.

i) Reversão de créditos, sendo possibilitado ao CRA-TO efetuar o estorno de valores já
creditados.

j) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados.

8.8.3. Funcionalidades disponíveis aos beneficiários:

a) Alteração de senha.

b) Bloqueio de cartão.

c) Solicitação de reemissão de cartão.

d) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de
u�lização.

e) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados.

8.8.4. O prazo para disponibilização dos créditos em cartão será de, no máximo, 05 (cinco) dias
uteis, conforme solicitado pelo CRA-TO.

8.8.5. Os débitos no saldo de bene�cios dos cartões devem ocorrer de forma automá�ca, a par�r
da u�lização nos estabelecimentos conveniados.
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8.8.6. O processamento das informações rela�vas às operações realizadas com cartão por cada
beneficiário deverá ser de forma automá�ca quando da efe�vação da compra, permi�ndo a iden�ficação
pelo usuário do cartão do valor u�lizado, data e horário, além do local de consumo, visando a permi�r a
verificação da correta u�lização do bene�cio.

8.8.7. A contratada deverá garan�r sigilo dos dados dos beneficiários, sendo vedada a u�lização
dos dados para qualquer outro fim não previsto no respec�vo contrato.

8.8.8. Os créditos nos cartões ficarão disponíveis para u�lização pelo período mínimo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a par�r de sua disponibilização ou u�lização, o que ocorrer por úl�mo,
não havendo o bloqueio do cartão.

8.8.9. A manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de integrar
o sistema de cartão ou ter suspensa sua par�cipação por qualquer mo�vo, se dará no período mínimo de
120 (cento e vinte) dias da data da úl�ma disponibilização, não havendo o bloqueio do cartão.

9. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

9.1. A primeira emissão de cartões será feita no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a
par�r do envio do cadastro inicial de beneficiários apresentado pelo CRA-TO.

9.2. A inclusão de novos beneficiários poderá ser efetuada a qualquer tempo pelo CRA-TO,
diretamente no site da CONTRATADA ou juntamente com o arquivo de pedidos mensal, devendo, em
qualquer caso, as informações serem carregadas para a base de dados da licitante, de forma automá�ca,
permanecendo à disposição do CRA-TO para consultas e/ou alterações.

9.3. Os custos de emissão, fornecimento e entrega dos cartões, assim como os de manutenção
do sistema informa�zado e quaisquer outras despesas, deverão estar inclusos na Taxa de Administração
contratada, não implicando quaisquer ônus extras para o CRA-TO ou para os beneficiários.

9.4. Os cartões, equipados com chip, deverão ser fornecidos com senha individual, nominais
aos beneficiários que o CRA-TO indicar, para crédito dos bene�cios de assistência alimentar e débitos
conforme u�lização em estabelecimentos conveniados.

9.5. Os dados cadastrais iniciais dos beneficiários (nome, CPF, opção do bene�cio, valor de
carga, local de entrega dos cartões), bem como quaisquer informações necessárias para emissão do(s)
cartão(ões), serão carregados para o sistema informa�zado da contratada, sem interferência do CRA-TO,
sendo a única obrigação deste a de enviar as informações em arquivo .txt, .doc ou .xls cujo leiaute
deverá ser fornecido pela contratada.

9.6. Fornecimento de segunda via dos cartões em caso de perda, furto, extravio ou desgaste
natural, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com a devida transferência do saldo remanescente de
bene�cios para o novo cartão.

9.7. Será admi�da a cobrança de valor máximo para reemissão de cartão de até R$ 10,00 (dez
reais) conforme média de pesquisa de mercado com ônus para o colaborador.

9.8. A contratada obrigar-se-á a manter padrão elevado de qualidade e segurança no processo
de impressão, crédito nos cartões e disponibilização de senhas, a fim de evitar qualquer �po de
falsificação ou fraude.

10. DO PRAZO DE VALIDADE/GARANTIA

10.1. A validade do cartão será de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de emissão.

10.2. Na ocorrência do vencimento dos cartões magné�cos/ eletrônicos, u�lizados atualmente
no CRA-TO, fica a contratada obrigada a subs�tuição dos mesmos, sem qualquer ônus adicional.

10.3. A contratada deverá ter registro no CRA-TO, conforme art. 30, inciso l da Lei nº 8.666/93.

11. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O cartões do Vale alimentação deverá ser emi�do e entregues no prazo de 10 (dez) dias
corridos contados da data da solicitação feita pelo CRA-TO, nos locais por ela designados.
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11.2. Os cartões serão entregues equipados com chip, senha individual, nominais aos
beneficiários que o CRA-TO indicar, para crédito dos bene�cios de assistência alimentar e débitos
conforme u�lização em estabelecimentos conveniados.

11.3. Concluídos todos os serviços de cadastro dos servidores do CRA-TO e apresentar relatório
de estabelecimento credenciados, será realizado o recebimento provisório conforme previsto no art. 73,
inc. I, da Lei 8.666/93, mediante termo de recebimento, assinado pelo fiscal do contrato.

11.4. A fiscalização do contrato deverá recusar o recebimento provisório enquanto houver
pendências.

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

11.6. O recebimento defini�vo será realizado pela área solicitante, mediante termo
recebimento, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação.

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

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Apresentação de no mínimo (1) um atestado de capacidade técnica operacional,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente iden�ficada, em nome da
licitante, que comprove a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto desta licitação.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas e da proposta apresentada,
bem como de cumprir todos os requisitos de acordo com as condições gerais e prazos para a prestação
dos serviços em conformidade com o Termo de Referência.

13.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos serviços contratados,
de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor correspondente aos
danos por ela sofridos.

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

13.4. Prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pelo Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns, comunicando as dificuldades de qualquer ordem ou natureza que
eventualmente surjam durante a execução do contrato.

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

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

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

13.8. A CONTRATADA divulgará a informação da rede, própria, contratada ou credenciada, de
prestadores de serviços, a cada um dos beneficiários por meio impresso, telefônico ou eletrônico.
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13.9. A contratada deve dispor de central de atendimento 24 horas que permita, via telefone, a
obtenção do saldo, solicitação de segunda via de cartão e senha, bloqueio de cartão, alteração de senha,
comunicação de perda, roubo ou extravio do cartão e outras questões similares.

13.10. Providenciar a primeira emissão e entrega dos cartões no prazo de ate 10 (dez) dias
corridos, contados a par�r do primeiro dia ú�l imediato ao da solicitação do CRA-TO.

13.11. Providenciar as reemisão de cartões, no prazo de ate 5(cinco) dias úteis, contados a par�r
do primeiro dia ú�l imediato da solicitação do cartão feito pelo CRA-TO.

13.12. Providenciar a disponibilização dos créditos na data pré-estabelecida pelo CRA-TO, manter
os créditos pelo período mínimo de 120 (cento e vinte) dias após o término do contrato ou da não
renovação do mesmo.

13.13. Emi�r cartões que permitam senha individual para u�lização em uma ou ambas as
modalidades do bene�cio (alimentação e/ou refeição), mediante solicitação do CRA-TO.

13.14. Enviar para Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, sede 602 Norte Av. Teotônio
Segurado Cj. 01 Lt. 06 – Palmas – TO, CEP: 77.006.700, o cartão do beneficiário, sendo a respec�va senha
enviada separadamente do cartão.

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

13.16. Garan�r que a recarga dos cartões ocorra de forma automá�ca, na data es�pulada pelo
CRA-TO, sem a necessidade de intervenção do usuário para esse fim.

13.17. Garan�r o sigilo dos dados dos empregados do CRA-TO, devendo os mesmos serem
fornecidos exclusivamente ao Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, sendo vedada sua
u�lização para outros fins.

13.18. U�lizar elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão dos cartões, a
fim de evitar a possibilidade de fraudes e falsificações.

13.19. Organizar e manter relação atualizada de estabelecimentos conveniados, fornecendo
relatório com nome, endereço e telefone dos estabelecimentos sempre que solicitado pelo CRA-TO.

13.20. Emi�r segunda via do cartão em caso de perda, furto, roubo, extravio ou desgaste natural
do mesmo e efetuar a transferência do saldo remanescente para o novo cartão, sem custos adicionais
para o CRA-TO.

13.21. Cancelar o credenciamento de estabelecimentos conveniados que não cumprirem as
exigências sanitárias e nutricionais e, ainda que por meio de ação ou omissão concorrerem para o
desvirtuamento do PAT, mediante u�lização indevida de documentos de legi�mação ou qualquer outra
prá�ca irregular.

13.22. Manter estabelecimentos credenciados, principalmente para aquisição de alimentos in
natura, as grandes redes de hipermercados e supermercados de acordo com cada localidade, com a
finalidade de permi�r aos empregados do CRA-TO o acesso a melhores preços e possibilidade de escolha
de produtos.

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

13.24. A CONTRATADA deve observar, durante a execução de suas atribuições contratuais, o
cumprimento das diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o previsto no Art.
225 da Carta Magna de 1988, em conformidade com o Art. 27 da Lei nº 13.303/2016.

13.25. Cumprir as regras supramencionadas nos contratos públicos, o descumprimento pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, após o divido processo legal gerar condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
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13.26. A CONTRATADA quando solicitada pelo CRA-TO deverá disponibilizar relatórios gerencias,
no prazo de até 02 (dois) dias uteis, com as seguintes informações mínimas:

a) Nome do empregado/usuário, número do cartão, data e valor de crédito concedido.

b) Local, data e valor da u�lização dos créditos pelos empregados na rede de
estabelecimentos credenciados.

c) Quan�dade de cartões reemi�dos por empregados.

13.27. A contratada obrigar-se-á a manter padrão elevado de qualidade e segurança no processo
de impressão, crédito nos cartões e disponibilização de senhas, a fim de evitar qualquer �po de
falsificação ou fraude.

13.28. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, conforme especificações deste
Termo de Referência e sua proposta.

13.29. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração pra�cada por seus empregados,
na execução dos serviços contratados.

13.30. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade técnica e administra�va sobre o objeto
contratado, não podendo ceder ou transferir a outras empresas as responsabilidades estabelecidas em
contrato, parcial ou totalmente, ou ainda, negociar direitos deles derivados, sem o expresso
consen�mento do CRA-TO.

13.31. Não será admi�da por parte do Conselho Regional de Administração a subcontratação
desses serviços ora contatado.

13.32. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.33. Executar os serviços com excelentes padrões de qualidade, responsabilizando-se por
eventuais prejuízos, decorrentes do descumprimento de qualquer condição estabelecida em contrato.

13.34. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao CRA-TO, a seus prepostos ou a terceiros,
provocados por ação ou omissão da CONTRATADA, em decorrência da execução dos serviços desta
contratação, não cabendo ao CRA-TO, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos,
indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando o CRA-TO autorizado, desde já, a reter os créditos
decorrentes da prestação dos serviços, até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a CONTRATADA
das sanções previstas no Contrato e em lei, até a completa indenização dos danos.

13.35. A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente (SAC) 24 (vinte e
quatro) horas, via telefone com discagem direta gratuita, para bloqueio e desbloqueio de cartões e
consulta de saldo.

13.36. A iden�ficação do beneficiário junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente deverá ser
efetuada mediante fornecimento do número do cartão ou do CPF do beneficiário, sem a necessidade de
informar quaisquer dados rela�vos ao CRA-TO ou à contratada.

13.37. A contratada deverá manter rede de estabelecimentos credenciados e a�vos em pelo
menos 50% dos Estados Brasileiros devem conter estabelecimentos que aceitem os cartões de vale
alimentação da empresa contratada, em especial o Estado do Tocan�ns, onde está sediado o CRA-TO,
sendo exigido o seguinte:

a) Que haja, no mínimo, 100 estabelecimentos credenciado, sendo 02 (duas) redes de
hipermercados, 05 (cinco) supermercados e 05 (cinco) estabelecimentos dentre
açougues, padarias e lanchonetes credenciados em cada Estado.

b) Que no Estado do Tocan�ns, 50% dos municípios do interior, no mínimo, contenham
estabelecimentos credenciados junto à empresa Contratada.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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14.1. Fornecer a contratada, todas as informações e esclarecimentos per�nentes que venham a
ser solicitados inerente aos beneficiários que par�ciparão do plano contratado.

14.2. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas
neste Temo de Referência.

14.3. Receber e atestar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com a
especificação dos serviços.

14.4. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência, promovendo a devolução da fatura
para correção.

14.5. É prerroga�va do CRA-TO, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do
objeto desta licitação, avaliar a qualidade do objeto, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem
como, exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações.

14.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do
contrato.

14.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado, (fiscal do
contrato), que anotará em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

14.10. No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

14.11. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao
pagamento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal mediante depósito bancário em
conta corrente da contratada.

14.12. Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais e realizar os pagamentos na forma
pactuada, realizando as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

14.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

14.14. Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela
Contratada.

14.15. Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à(s) CONTRATADA(S) movimentações cadastrais, as
inclusões e exclusões ou qualquer pedido dos empregados/beneficiários, bem como, todas as
comunicações ou avisos inerentes à execução do contrato.

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor designado pelo
Contratante.

15.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos
em desacordo com o estabelecido neste termo de referência.

15.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

15.4. Nos termos do ar�go 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta
contratação ficará a cargo da Gerência Execu�va do CRA-TO, através do servidor designado, que também
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.
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15.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

15.6. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

15.7. O fiscal ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, deverá, de imediato, comunicar por escrito a Fiscalização de Contratos do CRA-TO, que
tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no Edital, sob pena de
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

16. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1. O Pregoeiro anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca
da aceitação do lance de menor valor.

16.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em
primeiro lugar quanto à compa�bilidade do preço em relação ao es�mado constante dos autos, para
contratação.

16.3. O item cujo preço total seja superior ao es�mado para a contratação, não será(ão)
aceito(s), e portanto, não será(ão) adjudicado(s).

16.4. Atendidas as exigências e as condições descritas no edital, o critério de julgamento das
propostas, será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, de
acordo com a taxa de administração ofertada que incidirá sobre o valor es�mado dos bene�cios a serem
disponibilizados aos beneficiários, e desde que atendidas às especificações constantes no Edital e de seus
anexos.

16.5. Os PREÇOS REFERÊNCIA serão u�lizados na análise dos valores ofertados pela Licitante,
para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

16.6. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital, sendo a
respec�va licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

16.7. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o
menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a empresa vencedora do respec�vo ltem.

16.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações rela�vas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema
Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação per�nente.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTATO E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

17.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, por
tratar de serviços con�nuado, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, após a verificação da real necessidade, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, será promovida mediante
celebração de termo adi�vo.

17.2. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, deverá ser lavrado, com a
adjudicatária, contrato consoante Lei Federal nº 8.666/93. 

17.3. A adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da convocação, para assinatura do contrato.

17.4. Na hipótese de a licitante adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar
o Contrato e não apresentar jus�fica�va porque não o fez, decairá o direito à contratação, e o órgão
requisitante convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
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17.5. Como condição para celebração do Contrato a adjudicatária deverá manter as mesmas
condições de habilitação exigidas na licitação.

17.6. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da contratante, que
anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas
fiscais, para fins de pagamento. 

17.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa
adjudicatária, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

17.8. Como condição para contratação a empresa adjudicatária deverá apresentar o Registro da
empresa (sede) no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), nos termos da Legislação do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

17.9. Como condição para contratação e execução dos serviços a empresa adjudicatária realizar
Registro Principal/Secundário junto ao Conselho Regional de Administração do Tocan�ns CRA-TO

18. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

18.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a
par�r da assinatura do contrato.

18.2. No prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços, a
Contratada deverá providenciar, relatório dos estabelecimentos credenciados.

19. 19. DO VALOR ESTIMADO

19.1. O valor anual es�mado máximo para esta contratação, para o período de 12 (doze) meses,
a contar da assinatura do contrato é de R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). 

19.2. Para o cálculo do custo es�mado total do contrato, foi considerado o valor definido em
plenária do CRA-TO a saber, um valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), fornecido aos
09 (nove) colaboradores em forma de cartão vale alimentação. Esse valor poderá sofrer alterações
durante a vigência do Contrato, em função do quan�ta�vo de funcionários, em virtude de demissões,
admissões ou reajustes.

20. DAS MEDIÇÕES

20.1. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente,
corresponder a um período inferior, nos casos de término do contrato, ou ainda, em casos de suspensão
temporária do serviço, por ordem da CONTRATANTE.

20.2. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns, acompanhada do relatório mensal de serviços efe�vamente realizados.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Aceitabilidade do objeto contratado, por meio do atesto do fiscal do contrato, conforme
especificações e obrigações assumidas neste termo.

21.2. Apresentação, juntamente com as Notas Fiscais/Faturas, as Cer�dão Nega�va ou Posi�va
com Efeito de Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), da
Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais,
Cer�ficado de Regularidade do FGTS (CRF), devidamente atualizados. Quando tratar de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, apresentar ainda, Declaração de Regularidade do Simples Nacional para
efeito de atendimento da IN 1234/12 da Receita Federal. Cer�dão trabalhista.

21.3. Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas em conformidade com a legislação
vigente, observando as retenções fiscais obrigatórias para órgãos da administração pública, sob a pena de
devolução para correção (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012);

21.4. O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, o atesto da nota fiscal, por
meio de depósito bancário, em conta corrente fornecido pela CONTRATADA, na proposta de preço.
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21.5. O CRA-TO efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a
legislação vigente, descontando do valor a ser pago à mesma.

21.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efe�vo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =(6 / 100) / 365

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efe�vo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso

 

Renata Cris�na Ribeiro Nóia
Analista Administra�va

CRA-TO
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