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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

 
 
 

Edital

 

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - AGEHAB

PROCESSO Nº 202200031002238

 

TIPO: MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS
COM SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DOTADO DE MICROPROCESSADOR COM CHIP PARA VALIDAÇÃO DE TRANSAÇÃO NAS MODALIDADES ALIMENTAÇÃO
E/OU REFEIÇÃO JUNTO À AGEHAB PARA ATENDIMENTO DE SEUS EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS, POSSIBILITANDO ASSIM, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÃO PRONTAS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NA FORMA DEFINIDA PELA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE E DISPOSITIVOS NORMATIVOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, QUE REGULAMENTAM O PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO
TRABALHADOR.

ABERTURA: 11/05/2022

OBS.: Horário de Brasília

 

Nos termos do art. 20, do Decreto Estadual nº 9.666/2020, a publicidade da presente licitação se deu por meio eletrônico via www.comprasnet.go.gov.br; no
sí�o eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e por publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás/DOE em 28/04/2022.

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

 

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, Sociedade de Economia Mista, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria
nº 050/2021 – DIRE – AGEHAB,  torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no endereço �sico constante do rodapé deste ou por
meio do endereço eletrônico www.agehab.go.gov.br e www.comprasnet.go.gov.br, o Edital de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo MENOR
PREÇO e critério de julgamento MENOR PREÇO, rela�vo ao Processo nº 202200031002238, des�nado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL, DOTADO DE
MICROPROCESSADOR COM CHIP PARA VALIDAÇÃO DE TRANSAÇÃO NAS MODALIDADES ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO JUNTO À AGEHAB PARA
ATENDIMENTO DE SEUS EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS, POSSIBILITANDO ASSIM, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÃO PRONTAS
ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NA FORMA DEFINIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DISPOSITIVOS NORMATIVOS DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, QUE REGULAMENTAM O PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR, CONFORME CONDIÇÕES E
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, publicado no Diário Oficial do Estado de
Goiás em 14/09/2018, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 117/2015, Decreto Estadual nº
9.666/2020, Decreto Estadual nº 7.466/2011, Lei 8.666/93, de forma subsidiária e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, e acontecerá no dia 11 de
maio de 2022, às 09:00 horas.

 

A execução dos serviços objeto deste Edital será custeada à conta dos RECURSOS PRÓPRIOS / SUBVENÇÃO ECONÔMICA CONFORME LEI ESTADUAL
20.733/2020.

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – AGEHAB

PROCESSO Nº 202200031002238

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, �po “Menor Preço = Menor Taxa Administra�va”, tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM SENHA NUMÉRICA
INDIVIDUAL, DOTADO DE MICROPROCESSADOR COM CHIP PARA VALIDAÇÃO DE TRANSAÇÃO NAS MODALIDADES ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO JUNTO À
AGEHAB PARA ATENDIMENTO DE SEUS EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS, POSSIBILITANDO ASSIM, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA E
REFEIÇÃO PRONTAS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NA FORMA DEFINIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DISPOSITIVOS
NORMATIVOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, QUE REGULAMENTAM O PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR, CONFORME
CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, por um período de 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo:

 

Quan�dade de
empregados

Valor
Unitário

Valor
Mensal

13ª cesta 
alimentação

anual
Valor Anual

Taxa de
Administração 

máxima admi�da

Valor
Máximo es�mado

250 R$ 1.422,59 R$ 355.647,50 R$ 156.740,00 R$ 4.424.510,00 0,38% R$ 4.441.323,13

http://www.agehab.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet.go e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as úl�mas.

1.3. O licitante vencedor se obrigará a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no fornecimento do objeto até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, art. 142, §2º, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab.

 

2. DO LOCAL, DATA E HORA

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia 11/05/2022 a par�r das 09h00min,
mediante condições de segurança, criptografia e auten�cação, em todas as suas fases.

2.2. As Propostas Comerciais e a Documentação de Habilitação deverão ser encaminhadas, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no período
compreendido entre 9h00min do dia 28/04/2022 e às 09h00min do dia 11/05/2022.

2.3. A fase compe��va (lances) terá início, às 09h10min do dia 11/05/2022 e o seu encerramento se dará a par�r das 09h20min.

2.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.5. Todas as referências de tempo con�das neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF
e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação rela�va ao certame.

 

3. DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão as empresas que atendam concomitantemente aos seguintes requisitos:

3.1.1. Ser legalmente cons�tuída no ramo per�nente ao objeto deste certame;

3.1.2. Atender integralmente as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

3.1.3. Possuir Cer�ficado de Registro Cadastral – CRC, junto ao CADFOR, com “status homologado”, durante a sessão pública deste Pregão.
Alterna�vamente, estar habilitado com o status “credenciado”, conforme estabelecido no art. 10°, §§ 3° e 4° da Instrução Norma�va nº 004/2011-GS –
SEAD, disponível no site h�p://www.comprasnet.go.gov.br/inf/INSTRUCAO_NORMATIVA%20004-2011-SEGPLAN.pdf (u�lizar-se de outro cadastro que
atenda legislação per�nente).

Art. 10º Para fins de atendimento à legislação que trata da modalidade licitatória Pregão, considerar-se-á credenciamento o nível básico do registro cadastral no CADFOR que
permi�rá a par�cipação dos  interessados em licitação realizada através de Pregão, em sua forma eletrônica e dependerá do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos
I, II e III, IV e V do art. 8º desta norma, caso em que lhe será emi�do o devido CRC com condição "homologado".

[...]

§ 3º Em caso do licitante pretender u�lizar-se de outros cadastros que atendam a legislação per�nente para par�cipar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de
forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do
mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de "credenciado".

§ 4º O credenciamento sempre importará no preenchimento de formulário de responsabilidade e apresentação de cópia auten�cada da cédula de iden�dade, CPF, e
procuração do responsável pela empresa, bem como, da úl�ma alteração contratual.

Instrução Norma�va nº 004/2011-GS

3.1.3.1. Ao licitante vencedor que possuir o CRC liberado pelo CADFOR com “situação irregular”, será assegurado o direito de apresentar, via
sistema Comprasnet.Go, a documentação regular e atualizada até o prazo definido no item 2.2.

3.1.3.2. Caso o licitante vencedor esteja habilitado com o status “credenciado”, deverá providenciar a homologação de seu cadastro junto ao
CADFOR, com condição obrigatória para sua contratação;

3.1.3.3. Quando o licitante pretender se valer de outro Cer�ficado de Registro Cadastral válido, que não o CRC-CADFOR, deverá, previamente à
sessão pública, realizar o cadastramento simplificado junto ao CADFOR, seguindo as orientações con�das no link abaixo, com antecedência mínima
de 24 horas do início do encaminhamento das propostas comerciais e, assim, habilitar-se com o status “credenciado” e par�cipar deste pregão. O
credenciamento sempre importará no preenchimento de formulário de responsabilidade e apresentação de cópia auten�cada da cédula de
iden�dade, CPF, e procuração do responsável pela empresa, bem como, da úl�ma alteração contratual
h�p://www.comprasnet.go.gov.br/fornecedor/cadastrofornecedor.asp

3.2. A par�cipação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha priva�va do licitante e subsequente encaminhamento da Proposta
Comercial em data e horário previstos neste Edital, exclusivamente pelo sistema eletrônico do site www.comprasnet.go.gov.br .

3.3. Como requisito para par�cipação neste Pregão Eletrônico, a Licitante cadastrada deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico
www.comprasnet.go.gov.br , o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.4. É vedada a par�cipação de empresa:

3.4.1. Que se encontre em processo de falência, dissolução, sob concursos de credores ou recuperação judicial ou extrajudicial que não consiga
demonstrar, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica;

3.4.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, e caso par�cipe do processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas
no art. 173 da Lei Federal nº 13.303/2016;

3.4.3. Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logís�ca da SEAD;

3.4.4. Reunidas sob a forma de consórcio.

3.5. Também não poderá par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução dos serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - O autor do Termo de referência, pessoa �sica ou jurídica;

II - Servidor ou dirigente de órgão ou en�dade contratante ou responsável pela licitação;

3.6. Considera-se par�cipação indireta, para fins do disposto no subitem 3.5, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa �sica ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

3.7. Os licitantes não devem transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas através da eventual
contratação.

3.8. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a AGEHAB não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

3.9. A par�cipação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste Edital e seus anexos.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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3.10. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei
Complementar n°123/2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no Art. 3º, §4º, da referida Lei.

3.11. Conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 7.466/2011 e Lei Estadual nº 17.928/2012, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.12. Para usufruir dos bene�cios estabelecidos pela LC 123/06 e LCE nº 117/15, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme definido legalmente, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, se comprometendo a apresentar a
documentação comprobatória caso venha a vencer o certame u�lizando-se do bene�cio (cer�dão emi�da pela Junta Comercial ou, alterna�vamente,
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sí�o www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado
com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório, nos moldes do art. 10, inc. I do Decreto supracitado).

3.13. O próprio sistema disponibilizará à Licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte quando efetuar o login e
entrar no Pregão Eletrônico. A falsa manifestação de enquadramento quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará na abertura de processo
administra�vo e consequente aplicação das sanções cabíveis, sempre respeitados o contraditório e a ampla defesa.

3.14. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte para a disputa
geral.

3.15. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores ao menor preço ofertado.

3.16. O critério de desempate e preferência de contratação aqui disposto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não �ver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.17. A preferência aqui tratada será concedida da seguinte forma:

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

3.17.2. O direito de preferência previsto no item 3.17.1 será exercido, sob pena de preclusão, após o encerramento da rodada de lances, devendo
ser apresentada nova proposta no prazo máximo cinco minutos para o item, em situação de empate;

3.17.3. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, gerando situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item 3.17.1;

3.17.4. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte com base no item 3.17.1, serão convocados as
remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

3.18. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 3.17, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

3.19. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro deverá publicar novo aviso de pregão e estabelecer outra data, para o
recebimento de novas propostas.

3.20. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada, implicará na abertura de processo administra�vo e
consequente aplicação das sanções cabíveis.

 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O acesso ao credenciamento se dará somente às licitantes que possuam o cadastro (Cer�ficado de Registro Cadastral – CRC emi�do pelo CADFOR
– Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado) homologado e/ou ao licitante com cadastro simplificado, caso o licitante pretenda u�lizar-se de outros
cadastros, em atendimento a Instrução Norma�va nº 04/2011, da SEAD, conforme o texto abaixo:

Art. 10 (…)

§ 3º Em caso do licitante pretender u�lizar-se de outros cadastros que atendam a legislação per�nente para par�cipar do Pregão Eletrônico, efetuará seu credenciamento de
forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do
mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.

 

4.1.1. Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as exigências do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logís�ca da Secretaria de Estado da Administração SEAD até
o 5º (quinto) dia ú�l anterior à data de registro das propostas. A relação de documentos para cadastramento está disponível no site
www.comprasnet.go.gov.br.

4.1.2. Não havendo pendências documentais será emi�do o CRC - Cer�ficado de Registro Cadastral pelo CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis
contados do recebimento da documentação.

4.1.3. A simples inscrição do pré-cadastro no sistema comprasnet.go, não dará direito à licitante de credenciar-se para par�cipar deste Pregão, em
razão do bloqueio inicial da sua senha;

4.1.4. O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro da licitante;

4.1.5. Conforme Instrução Norma�va nº 004/2011 – SEAD, em caso do licitante pretender u�lizar-se de outros cadastros que atendam a legislação
per�nente para par�cipar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de
apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de
“credenciado”.

4.2. Os interessados que es�verem com o cadastro homologado ou “credenciado” (conforme item 4.1.5) deverão credenciar-se pelo site
www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele con�das.

4.3. O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de iden�ficação ou senha individual.

4.4. O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo responsável por todos os atos pra�cados nos
limites de suas atribuições e competências.

4.5. O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a AGEHAB, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.7. As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser ob�das pelos telefones (62) 3201-6625, 3201-6629 e para
operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62) 3201-6515.
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5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas. Só será aceita uma proposta para o item para cada licitante e, ao
término do prazo es�pulado para a fase de registro de propostas, o sistema automa�camente bloqueará o envio de novas propostas.

5.2. As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e hora estabelecidas neste edital, após o
preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de
habilitação previstas no Edital.

5.3. A Proposta inicial a ser anexada deverá corresponder, em reais, ao valor anual es�mado do Vale Alimentação/Refeição (R$
4.424.510,00) acrescido do VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA (não será aceita taxa nega�va).

5.3.1. O valor da taxa de administração (em percentual), os valores mensal e anual (em reais) serão exigidos apenas na Proposta Ajustada,
adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 09 e do Anexo IX.

5.3.2. Não serão aceitos valores unitários para o item que sejam superiores aos valores médios es�mados na pesquisa de mercado.

5.4. O sistema Comprasnet.go possibilita à licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo es�pulado no edital para registro de propostas.
Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no
edital.

5.5. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão, ficando responsável pelo ônus da
perda de negócios resultante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.

5.7. As propostas deverão atender as especificações con�das no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

5.8. Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como os demais custos diretos e indiretos necessários
ao atendimento das exigências do Edital e seus anexos.

5.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omi�dos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro �tulo.

5.10. O licitante detentor da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta Comercial, pelo si�o www.comprasnet.go.gov.br, devendo a
mesma conter, obrigatoriamente:

a) Nome da empresa, CNPJ, endereço, fone/fax e e-mail;

b) Nº do Pregão para o qual o licitante �ver apresentado a melhor oferta;

c) Preço em Real, unitário e total, com no máximo duas casas decimais. O preço apresentado deverá ser aquele resultante da fase de lances
e/ou negociação com o Pregoeiro;

d) Objeto ofertado, consoante com as exigências editalícias e com a quan�dade licitada;

e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de
validade será este considerado;

f) Data e assinatura do responsável.

 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO

6.1. A par�r das 09h00min, do dia 11/05/2022, data e horário previstos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 012/2022,
com a divulgação das Propostas de Preços recebidas.

6.2. Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não caberá desistência da Proposta de Preços apresentada, salvo por mo�vo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não es�verem em conformidade com os requisitos estabelecidos
no Edital, em decisão fundamentada e registrada no sistema, com  acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

6.4. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os Licitantes, permi�ndo que durante o transcurso da
sessão pública eletrônica, haja a divulgação, em tempo real, de todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance
registrado e apresentado pelos Licitantes, vedada a iden�ficação do fornecedor.

6.6. O Pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja ob�do preço melhor.

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1. Aberta a etapa compe��va, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

7.2. Quando do lançamento da proposta inicial, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o licitante deverá lançar, em reais, o valor anual es�mado do
Vale Alimentação/Refeição (R$ 4.424.510,00) acrescido do VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA (não será aceita taxa nega�va).

7.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do maior desconto registrado, mantendo-se em sigilo a
iden�ficação da ofertante.

7.4. Não serão aceitos, para o mesmo item, 2 (dois) ou mais lances de mesmo percentual de desconto, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado no sistema em primeiro lugar.

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, jus�ficadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances
con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos par�cipantes no sí�o www.comprasnet.go.gov.br.

7.9. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto, assim definido no inciso I art. 31 do Decreto n.º 9.666/2020.

7.10. A fase de lances terá duas etapas: a primeira terá início às  09h10min do dia 11/05/2022, com encerramento às 09h20min. A segunda etapa
transcorrerá com adoção da metodologia de encerramento 2 + 2 (dois mais dois) mediante aviso de fechamento iminente dos lances emi�do pelo sistema

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá o tempo de 2 (dois) minutos, prorrogado sempre que houver novo lance, contando-se mais 2 (dois) minutos a
par�r de cada lance, findo o qual, sem novo lance, será automa�camente encerrada a recepção de lances.

7.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja ob�da melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admi�ndo negociar condições
diferentes das previstas no edital.

7.12. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. O julgamento das propostas será obje�vo, tendo seu critério baseado na menor taxa administra�va apresentada, em Reais, da taxa de
administração.

8.2. Diante do previsto no ar�go 175 do Decreto nº 10.854 de 2021, o qual dispõe sobre a vedação à empresa prestadora/facilitadora do serviço, a
adoção de taxas de serviço nega�va para as empresas beneficiárias, a AGEHAB não aceitará para o objeto desta contratação, taxa administra�va nega�va
(deságio). A taxa mínima admi�da será igual a 0,00% (zero por cento) sobre o valor do bene�cio.

8.3. Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, es�ver de acordo com os termos deste Edital e seus anexos, �ver ofertado a menor taxa
administra�va após a fase de lances e for devidamente habilitada após apreciação da documentação, salvo a situação prevista no item 8.4 deste Edital.

8.3.1. O licitante, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarada detentora da melhor oferta, deverá
encaminhar, juntamente com a proposta comercial e após a fase de lances, prova de enquadramento da referida condição conforme definido no inciso I, do
ar�go 10, do Decreto Estadual nº 7.466/2011. Será aceito para este fim cer�dão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou,
alterna�vamente, documento gerado pela Recita Federal por intermédio de consulta realizada no sí�o www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional,
podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório. Caso o licitante detentor da melhor oferta, após a fase de lances, não
comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, será inabilitado.

8.4. Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, es�ver de acordo com os termos deste Edital e seus anexos, �ver ofertado a menor taxa
administra�va após a fase de lances e aplicação dos critérios de desempate da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e for devidamente habilitada
após apreciação da documentação.

8.4.1. O licitante que, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarada detentora da melhor oferta por u�lização
do bene�cio previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, deverá encaminhar, juntamente com a proposta comercial e após a fase de
lances, prova de enquadramento da referida condição conforme definido no inciso I, do ar�go 10, do Decreto Estadual Nº 7.466/2011. Será aceito para este
fim cer�dão que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial ou, alterna�vamente, documento gerado pela Recita Federal por intermédio de
consulta realizada no sí�o www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame
licitatório.

8.5. Na análise da Proposta de Preços, fica facultado ao Pregoeiro, se necessário, solicitar parecer técnico para subsidiar sua análise, podendo
suspender temporariamente a sessão pública do pregão, informando através do chat de comunicação o horário de reabertura dos trabalhos.

8.6. Havendo apenas uma proposta de preços, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu valor compa�vel com os pra�cados no
mercado poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter melhor preço.

8.7. Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a
proposta de preços que, em consonância com as especificações con�das no Termo de Referência, tenha apresentado o menor valor, o sistema informará a
Licitante detentora da melhor oferta, e esta deverá encaminhar, de imediato, nova proposta com valores (unitários e total) readequados ao valor ofertado e
registrado como de menor lance. 

8.7.1. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante detentor da melhor oferta desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa compe��va de lances entre os licitante.

8.7.2. Em atenção ao determinado na Lei 13.726/2018, que ins�tui o Selo de Desburocra�zação e Simplificação, fica dispensada de auten�cação os
documentos apresentados conjuntamente com os originais e cópias simples do documento, cabendo ao agente administra�vo, mediante a comparação
entre o original e a cópia, atestar a auten�cidade, nos termos do art. 3º, inc II da referida Lei.

8.7.3. Para fins de habilitação a verificação, pela Equipe de Apoio do certame, nos sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões
cons�tui meio legal de prova.

8.8. Constatado, que a Licitante que apresentou proposta de menor preço final atende às exigências editalícias, será ela declarada vencedora.

8.9. Da sessão pública do Pregão Eletrônico, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.

8.10. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital e seus anexos;

b) Apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou abusivos, ou seja, as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao
preço máximo estabelecido neste Edital;

8.11. Caso ocorra desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva do licitante, ele poderá sofrer as sanções previstas neste Edital.

8.12. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão pública do Pregão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.

8.13. Havendo empate na fase de apresentação das propostas, ou na hipótese de todas as licitantes desis�rem da fase lances e se negarem a negociar
com o Pregoeiro, será assegurada preferência, sucessivamente, para fins de desempate, serviços: (§ 2º, art. 3º da Lei nº 8.666/93):

1º prestados por empresas brasileiras.

2º prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

3º prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.13.1. Caberá às licitantes, quando convocadas, no prazo de 3 (três) dias, a comprovação do enquadramento nas situações descritas no item
8.13.

8.13.2. A  empresa que não comprovar qualquer das situações determinadas no item 8.13 , no prazo es�pulado, decairá do direito de
desempate legal.

8.14. Persis�ndo o empate, após a aplicação de todos os critérios de desempate previstos neste Edital, será realizado via sistema eletrônico, sorteio
para a escolha da licitante vencedora, ato para o qual todas serão convocadas.
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9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. A licitante deverá enviar, via Sistema, os Documentos de Habilitação, no prazo estabelecido no item 2.2, que deverão atender obrigatoriamente às
seguintes exigências, sob pena de inabilitação:

a) Apresentar os documentos rela�vos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira que estão elencados no
Anexo II deste Edital, e que poderão ser demonstrados por meio do CRC - Cer�ficado de Registro Cadastral –, emi�do pelo Cadastro Unificado
de Fornecedores do Estado – CADFOR da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logís�ca da Secretaria de Estado da
Administração SEAD. O CRC poderá ser impresso pelo Pregoeiro para averiguação da conformidade exigida.

a.1) Caso o CRC apresente “status irregular”, a documentação atualizada deverá ser enviada nos termos do item 3.1.3.1..

b) Apresentar, no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
licitante já prestou ou está prestando, no mínimo 50% do quan�ta�vo do objeto desta licitação. O atestado/declaração deverá conter, no
mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome do responsável pelo mesmo que ateste haver a licitante prestado ou estar prestando
serviços compa�veis ou equivalente. (Poderão ser feitas diligências no sen�do de atestar a veracidade dos atestados apresentados).

c) Apresentar cer�dão/comprovante de inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho e Previdência,
conforme disposto na Lei nº 6.321/76 e Decreto nº 10.854/2021, válida.

d) Apresentar DECLARAÇÃO informando que os cartões são aceitos em pelo menos 750 (setecentos e cinquenta) estabelecimentos de
alimentação e 300 (trezentos) de refeição, em Goiânia e região metropolitana; tal quan�dade tem como jus�fica�va nosso estudo de rede e o
acordão TC-001.738/2019-4.

e)  Apresentar DECLARAÇÃO de possuir convênio para pagamento em site (página na internet) ou por apps em no mínimo uma das empresas
de aplica�vos de entrega de refeições prontas e produtos alimen�cios in natura (delivery). 

f) Apresentar DECLARAÇÃO de que atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Ar�go 7º da Cons�tuição Federal, em cumprimento ao
Inciso V do Ar�go 27 da Lei no 8666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de
14 anos.

g) Apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va de
débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de
maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de2011)

Nota: Caso o CRC traga informação a respeito da regularidade para com a jus�ça do trabalho (CNDT), este será aceito em subs�tuição à
apresentação da cer�dão exigida nesta alínea.

h) Apresentar, também, as seguintes declarações:

* Anexo III: de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual Nº 7.466/2011, se for o caso;

* Anexo IV: expressa da licitante da inexistência de fato superveniente impedi�vo à habilitação;

* Anexo V: de penalidades;

* Anexo VI: de não vínculo com a Administração Pública;

* Anexo VII: de que não se enquadra em nenhum dos requisitos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016;

* Anexo VIII: de inexistência de sócios comuns, endereços coincidentes e/ou indícios de parentescos.

i) Serão consultados, os bancos de dados CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas, CNJ - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, CADIN Estadual e Tribunal de Contas, como
condição prévia de habilitação da empresa melhor classificada.

9.2. A licitante vencedora deverá apresentar, ainda, como condição para assinatura do contrato, declaração informando que disponibiliza aos
usuários dos cartões de vale-refeição e/ou alimentação “APLICATIVO MOBILE – SMARTPHONE”, no mínimo para os sistemas ANDROID e IOS (todas as versões),
contendo necessariamente as seguintes funções:

9.2.1. Consulta de saldo e extrato dos cartões;

9.2.2. Consulta das úl�mas transações efetuadas;

9.2.3. Consulta da rede credenciada atualizada;

9.2.4. Troca de senha;

9.2.5. Formas de contato;

9.2.6. Bloqueio e desbloqueio de cartão;

9.2.7. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano;

9.2.8. Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de redefinição de senha.

9.3. A Licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 03 (três) dias uteis, após a solicitação do Pregoeiro, listagem completa dos
estabelecimentos credenciados, em conformidade e nos quan�ta�vos mínimos exigidos no item 12.21, deste Termo de Referência.

9.4. A Licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar, conforme solicitado pelo Pregoeiro, ao final da fase de lances, via sistema eletrônico
Comprasnet, assinada e digitalizada, nova proposta com valores readequados ao valor ofertado e registrado como de menor desconto.

9.5. O pregoeiro poderá solicitar, em diligência, o envio dos originais ou cópias auten�cadas da documentação e da proposta.

9.5.1. Em atenção ao determinado na Lei 13.726/2018, que ins�tui o Selo de Desburocra�zação e Simplificação, fica dispensada de auten�cação os
documentos apresentados conjuntamente com os originais e cópias simples do documento, cabendo ao agente administra�vo, mediante a comparação
entre o original e a cópia, atestar a auten�cidade, nos termos do art. 3º, inc II da referida Lei.

9.6. Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela equipe de apoio perante o site correspondente.

9.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em subs�tuição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos.

9.8. Se a documentação de habilitação não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, estando o licitante sujeito
às penalidades cabíveis.

9.9. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em observância à Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas será assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

9.9.1. O favorecimento previsto no item 9.7 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame
toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.
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9.9.2. O mo�vo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em ata, com a indicação do documento necessário para comprovar
a regularização.

9.9.3. A não regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
Contrato, ou revogar a licitação.

9.10. A critério do Pregoeiro, devidamente jus�ficado, o prazo constante do item 9.7 poderá ser prorrogado por igual período.

 

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, mo�vadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de
recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões em campo próprio definido pelo Sistema Eletrônico.

10.2. A intenção mo�vada de recorrer é aquela que iden�fica, obje�vamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo
Pregoeiro.

10.3. A falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante importará na decadência do direito de recurso.

10.4. À licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por
meio de formulário próprio do sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde logo in�mados a apresentarem contrarrazões, se quiserem, por meio do
formulário próprio do sistema, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia ú�l subsequente ao do término do prazo da recorrente.

10.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respec�vos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, correios ou entregue
pessoalmente, salvo em caso de problemas técnicos no sí�o www.comprasnet.go.gov.br e mediante decisão jus�ficada do Pregoeiro.

10.6. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de
até 3 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por mo�vo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro,
jus�ficadamente, não reformar a sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser
dilatado até o dobro, por mo�vo justo, devidamente comprovado.

10.7. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação apenas dos atos insusce�veis de
aproveitamento.

10.8. A decisão do recurso será postada no site www.comprasnet.go.gov.br.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexis�ndo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado
pelo Presidente da AGEHAB.

11.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a
autoridade superior homologará a licitação.

11.3. Homologada a licitação pela autoridade superior, a adjudicatária será convocada a assinar o Contrato no prazo definido neste Edital.

 

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

12.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 3 (três) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

12.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a pe�ção no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data do recebimento do pedido.

12.3. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a administração procederá à sua re�ficação e republicação com
devolução dos prazos e a definição de nova data para realização do certame.

12.4. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados em campo próprio do Sistema Eletrônico de Gestão de
Compras – COMPRASNET.GO e serão respondidos no mesmo sistema.

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE FATURAMENTO

13.1. O prazo para pagamento será de até 72 (setenta e duas horas) antes da data fixada pela AGEHAB para liberação do crédito aos
empregados/funcionários, caracterizando assim a natureza pré-paga do bene�cio, ficando a Contratada responsável pela apresentação da Nota Fiscal/Fatura à
Gerência de Gestão de Pessoas - GGP da AGEHAB, a qual deverá ser emi�da em até um dia ú�l após pedido dos créditos à Contratada.

13.2. O pagamento será feito conforme demanda-fornecimento de créditos alimentação e/ou refeição, liberados pela CONTRATADA a pedido da
AGEHAB e sendo aplicada a referida taxa administra�va.

13.3. A CONTRATADA deverá informar seus dados bancários para a realização do respec�vo pagamento, que deverá em atendimento ao disposto no art.
4º da Lei Estadual nº 18.364/2014 ser obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal – CEF, obedecendo a seguinte dinâmica.

13.4. A Nota Fiscal apresentada deverá conter no mínimo os seguintes dados:

13.4.1. A data da emissão.

13.4.2. Número do CONTRATO.

13.4.3. Discriminação dos serviços com seus respec�vos quan�ta�vos, preços unitários e preços totais.

13.4.4. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.4.5. Estar endereçada à Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, situada na Rua 18-A nº 541,  Setor Aeroporto – Goiânia / Goiás - CNPJ
01.274.240/0001-47.

13.4.6. O número da Agência e Conta-Corrente da Caixa Econômica Federal – CEF.

13.5. Caso ocorra atraso em relação ao prazo referido para pagamento, a AGEHAB será penalizada com juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) ao mês, calculados ‘pro rata die’, aplicados a par�r da seguinte fórmula:

Pp=V*0,005*n/30

Onde:

Pp = Valor da penalidade por atraso de pagamento;

V = Valor da fatura no vencimento;

n = Quan�dade de dias decorridos entre a data de vencimento ao pagamento.
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14. DO REAJUSTE

14.1. A Taxa de Administração não sofrerá reajuste ou atualização monetária, durante toda a vigência do contrato, inclusive na hipótese de renovação
do contrato.

 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesa deste contrato correrá por conta de Recursos Próprios da AGEHAB.

 

16. DAS PENALIDADES

16.1. Cons�tuem ilícito administra�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prá�ca dos atos previstos no ar�go 77, da Lei Estadual nº
17.928/2012, a prá�ca dos atos previstos no ar�go 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ou  em  disposi�vos  de  normas  que  vierem  a  subs�tuí-los,  bem  como 
pelo come�mento  de  quaisquer  infrações  previstas  no  Regulamento  Interno  de  Licitações,  Contratos  e Convênios da AGEHAB (RILCC da AGEHAB), a
contratada que:

a) Inexecutar  total  ou  parcialmente qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) cometer fraude fiscal.

16.2. Pela  inexecução total  ou  parcial do  objeto  deste  contrato,  a  AGEHAB  poderá  aplicar  à contratada as seguintes sanções:

a) Advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à AGEHAB, suas instalações,
pessoas, imagem, meio ambiente, o u a terceiros (ar�go 176 do RILCC da AGEHAB);

b) Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no  mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

e) Suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2 (dois) anos.

16.3. As sanções: advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à AGEHAB, suas
instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. (art. 176 do RILCC da AGEHAB) e suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de
contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2 (dois) anos; poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

16.4. 16.4. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade mais severa.

16.5. 16.5. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à AGEHAB, suas instalações,
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros que não possam ser ressarcidos apenas com a aplicação de multas.

16.6. 16.6. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser:

16.6.1. Branda: de 1 (um) a 6 (seis) meses.

16.6.2. Média: de 7 (sete) a 12 (doze) meses.

16.6.3. Grave: de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses.

16.7. As sanções previstas no inciso III do art. 83 da Lei 13.3013, de 30 de junho de 2016, (III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e
impedimento de contratar com a en�dade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que, em razão do CONTRATO:

16.7.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

16.7.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

16.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

16.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo autônomo, por meio do qual se assegure a ampla
defesa e o contraditório. Referido processo seguirá o procedimento disposto nos ar�gos 181 a 184 do RILCC da AGEHAB.

16.9. 16.9. A defesa do CONTRATADO deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Art. 83, § 2.º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016).

16.10. 16.10. As multas devidas e / ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos à CONTRATADA ou deduzidos da
garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.

16.11. 16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

16.12. 16.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do LICITANTE, a CONTRATANTE poderá cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

16.13. 16.13. A AGEHAB, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.14. 16.14. A decisão final que imputar sanção ao processado deverá ser publicada e, imediatamente, comunicada ao Cadastro de Fornecedores para
fins de registro.

16.15. 16.15. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB, por até 02 (dois) anos
será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013.

 

17. DA GESTÃO DO CONTRATO

17.1. A gestão e a fiscalização do contrato, em atenção ao art. 40, VII da Lei 13.303/16, e em observância ao disposto nos arts. 163 a 166 do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, caberá a servidor devidamente qualificado e indicado por meio de Portaria.

17.2. Compete ao gestor da AGEHAB, dentre outras obrigações:
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17.2.1. Provocar a instauração de processo administra�vo com o obje�vo de apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na
execução do contrato ou de promover alteração contratual, especialmente no caso de solução adotada em projeto inadequado, desatualizado
tecnologicamente ou inapropriado ao local específico;

17.2.2. Iden�ficar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;

17.2.3. Registrar todas as ocorrências e adotar as medidas cabíveis para sanar eventuais irregularidades;

17.2.4. Exigir da contratada o cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato;

17.2.5. Recusar objeto diverso ou com qualidade inferior à prevista em contrato;

17.2.6. Atestar o recebimento defini�vo.

17.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, o gestor do contrato deverá oficiar ao Ministério da
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB comunicando tal fato.

17.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, o gestor do contrato deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e
Emprego.

 

18. DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DEFINIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA

18.1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

18.1.1. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA somente após a emissão de Ordem de
Serviço.

18.1.2. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser encaminhados à CONTRATADA através de Ordem de Serviço, por meio
eletrônico, respeitado os prazos mínimos previstos no Termo de Referência.

18.1.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, a ser emi�da pelo Gestor do Contrato.

18.1.4. A Ordem de Serviço será emi�da de forma clara e obje�va e nela deverão constar informações afetas aos serviços a serem prestados, tais
como: planilha de valores, nome dos empregados/funcionários e quan�ta�vos de bene�cios.

18.2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

18.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito (valor de carga/recarga) entre a zero hora (00:00h) até às seis horas (06:00h) do dia indicado
no pedido enviado pela AGEHAB.

18.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

18.3.1. Após a assinatura do contrato, a primeira emissão de cartões deverá ser entregue no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do envio do
arquivo eletrônico que trata o item 3.4. deste termo de referência. Os cartões eletrônicos solicitados após a primeira remessa, assim como as solicitações
de 2ª via de cartão, deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de solicitação, sem ônus para o contratante  no seguinte
endereço: Rua 18-A, n.º 541 – Setor Aeroporto – CEP: 74070–060 – Goiânia – Goiás.

18.3.2. A AGEHAB solicitará, sob demanda, por meio eletrônico, o valor dos créditos para cada beneficiário a ser disponibilizado nos cartões
alimentação e/ou cartões refeição. A empresa contratada deverá oferecer a recarga e a consulta do saldo do cartão com chip, exclusivamente, através de
sistema online.

18.3.3. Os créditos deverão ser disponibilizados nos respec�vos cartões no dia agendado, conforme prazo es�pulado independentemente de ser dia
ú�l ou não.

18.3.4. A CONTRATADA deverá possuir e disponibilizar as funcionalidades do "APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE" no mínimo para os Sistemas
Android e IOS (todas as versões) ou através de página na internet, a serem disponibilizadas aos usuários do cartão, contendo no mínimo as seguintes
funções:

a) Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;

b) Bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão danificado;

c) Geração de nova senha ou troca de senha;

d) Consulta à rede credenciada próxima do usuário (atualizada por acionamento de GPS) contendo formas de contato com o estabelecimento;

e) Consulta a rede credenciada que possui a opção delivery e as plataformas especificas de delivery;

18.3.5. A CONTRATADA deverá possuir convênio para pagamento em site (página na internet) ou por apps em no mínimo uma das empresas de
aplica�vos de entrega de refeições prontas e produtos alimen�cios in natura (delivery), devendo fornecer a declaração deste serviço na fase de habilitação.

18.3.6. A exigência acima, visa dentre outras facilidades, oferecer aos usuários o acesso rápido ao cardápio de milhares de estabelecimentos em
diversas localidades, garan�ndo uma opção para quem quer mais pra�cidade na hora de pedir sua refeição e se encontra impossibilitado de deslocar-se até
o local �sico do restaurante, situação está ocasionada, muitas vezes, pela dinâmica de trabalho do usuário. Neste mesmo sen�do, os aplica�vos ou páginas
de internet de delivery (refeições ou alimentação) proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes no período do almoço ou nas
compras de produtos in natura do mês, auxiliando o controle de avanço de pandemias e que a opção delivery e pagamento virtual em suas plataformas
oferecerá ao usuário mais conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez na entrega da refeição e produtos alimen�cios, visto que o
pagamento poderá ser realizado através do próprio aplica�vo de delivery ou página de internet sem a necessidade do emprego do cartão.

18.4. DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

18.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito (valor de carga/recarga) entre a zero hora (00:00h) até às seis horas (06:00h) do dia indicado
no pedido enviado pela AGEHAB.

18.5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

18.5.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a par�r da úl�ma assinatura do contrato pela autoridade superior.

18.5.2. Este contrato poderá ser prorrogado, obedecidos os prazos e condições estabelecidos nos ar�gos 71 e 81 da Lei nº 13.303/2016 e nos ar�gos
137 e 141 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB.

18.5.3. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução do objeto da presente
licitação, até o limite de 25%.

 

19. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO

19.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias a par�r da no�ficação, assinar o contrato.

19.2. A recusa injus�ficada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas em lei,
exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.



27/04/2022 13:59 SEI/GOVERNADORIA - 000029539556 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35386674&infra_sis… 10/23

19.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura e eficácia a par�r da publicação no Diário Oficial do Estado de
Goiás, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da CONTRATANTE até o limite máximo de 05 (cinco) anos.

19.4. As exigências da prestação de serviço, as quan�dades, os prazos, bem como as demais condições constam no Termo de Referência, Anexo I deste
Edital.

19.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação:

19.5.1. Se o licitante vencedor não celebrar o contrato ou não apresentar situação regular, é facultado à Administração examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
edital.

19.5.2. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a Administração negociar o valor, procurando
aproximá-lo daquele ofertado inicialmente.

19.6. A empresa vencedora deverá apresentar relação com os estabelecimentos credenciados previamente à assinatura do Contrato a comprovação de
que mantem pelo menos 750 (setecentos e cinquenta) estabelecimentos de alimentação e 300 (trezentos) de refeição, credenciados em Goiânia e na região
metropolitana.

A relação deve constar razão social, CNPJ, telefone e endereço;

19.7. APLICATIVO SMARTPHONE:

Comprovação das seguintes funcionalidades do “APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE” para os sistemas Android e IOS, a serem disponibilizadas aos usuários do
cartão, contendo no mínimo as seguintes funções:

- Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;

- Programa de fidelidade para obter descontos e agenda de fes�vais promocionais;

- Bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão danificado;

- Geração de nova senha ou troca de senha;

- Consulta à rede credenciada próxima do usuário (atualizada por acionamento de GPS) contendo formas de contato com o estabelecimento; e

- Consulta à rede credenciada que possui a opção “delivery” nas plataformas específicas de “delivery”.

Jus�fica�va técnica:

As funcionalidades previstas no item correspondem a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) das funções a serem executadas pela Contratada, e
representam as parcelas de maior relevância e valor significa�vo dos serviços a serem disponibilizados em APP;

O conhecimento da rede credenciada mais próxima ao usuário proporcionará considerável redução de tempo e deslocamento no período de almoço, além
de melhoria da qualidade de vida e bem-estar ao usuário por encontrar variedades de opções aos redores de sua localização atual;

A alteração de senha do cartão e opção para esquecimento de senha são prá�cas adotadas pelas empresas do segmento de bene�cios, por serem
frequentemente demandadas pelos usuários;

A tecnologia de pagamento por aproximação NFC é a mais segura em termos tecnológicos, pois a cada transação é gerado um �po de criptografia que
protege os seus dados e os do cartão, além do mais, o usuário pode deixar a carteira na bolsa ou mochila e realizar todos os seus pagamentos por meio do
celular;

Em pesquisa de campo realizada nas principais plataformas de “delivery”, constatou-se a existência de mais de uma dezena de empresas do segmento de
convênio alimentação/refeição que disponibilizam a funcionalidade de compras nesta modalidade, o que preserva o caráter compe��vo do certame.

ACESSO A APLICATIVOS DE DELIVERY:

Comprovar que possui convênio para pedidos e pagamento em site (página na internet) ou por apps em no mínimo uma das empresas de aplica�vos de entrega
de refeições prontas e produtos alimen�cios in natura (delivery): Ifood, Rappi, Alfred ou App�té (refeições) e Pão de Açúcar, Clube Extra, Sonda ou Tenda
(alimentação).

Jus�fica�va técnica:

A exigência de aplica�vos de delivery possui relação direta com os obje�vos do PAT, senão vejamos o art. 1º da Portaria nº 03/2002: “O Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), ins�tuído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, tem por obje�vo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais”. Além disso, destaca-se o teor con�do na Nota Técnica SEI nº
56376/2020/ME (Ministério da Economia) ao indicar que a COVID-19 “pode ser caracterizada como doença do trabalho”.

Os aplica�vos de delivery oferecem acesso rápido ao cardápio de milhares de estabelecimentos em diversas localidades, garan�ndo uma opção para quem
quer mais pra�cidade na hora de pedir comida e se encontra impossibilitado de deslocar-se até o local �sico do restaurante, situação está ocasionada,
muitas vezes, pela dinâmica de trabalho do usuário;

Os aplica�vos ou páginas de internet de delivery (refeições ou alimentação) proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes no
período do almoço ou nas compras de produtos in natura do mês, auxiliando o controle de avanço de pandemias;

A opção delivery e pagamento virtual em suas plataformas oferecerá ao usuário mais conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez
na entrega da refeição e produtos alimen�cios, visto que o pagamento poderá ser realizado através do próprio aplica�vo de delivery ou página de internet
sem a necessidade do emprego do cartão.

As plataformas de delivery oferecem a possibilidade de pedir refeições prontas ou alimentos in natura às pessoas portadores de doenças crônicas, como
diabetes e hipertensão (grupo de risco) que se encontram impossibilitadas de se deslocarem até o local �sico de suas compras em razão de prescrições
medidas, o que faz das plataformas de delivery um provedor de inclusão social;

Em simples pesquisa de campo em alguns dos aplica�vos delivery oferecidos pelas empresas, indica-se a existência de mais de 4 empresas operadores de
cartões alimentação/refeição que disponibilizam tal ferramenta de compras, preservando, assim, o caráter compe��vo do certame;

Segundo publicações da ABRASEL, a funcionalidade de “delivery” está presente em 89% dos restaurantes brasileiros e é considerado uma tendência de
mercado (vide reportagens h�ps://abrasel.com.br/no�cias/no�cias/delivery-chega-a-89-dos-restaurantes-brasileiros-com-a-pandemia-da-
covid/ e h�ps://abrasel.com.br/no�cias/no�cias/mercado-de-delivery-transformou-a-tendencia-em-necessidade-e-segue-em-crescimento-no-brasil-em-
2021/);

O rol de plataformas de delivery indicadas no caput é exemplifica�vo, ou seja, não será necessário convênio com todas e pode ser outra plataforma de
igual porte logís�co.

19.8. A licitante contratada deverá apresentar, ainda, como condição para assinatura do contrato, declaração informando que disponibiliza aos usuários
dos cartões de vale-refeição e/ou alimentação “APLICATIVO MOBILE – SMARTPHONE”, no mínimo para os sistemas ANDROID e IOS (todas as versões), contendo
necessariamente as seguintes funções:

https://asaasmoney.com.br/blog/as-principais-vantagens-de-pagar-com-o-celular/
https://www.paodeacucar.com/
http://www.clubeextra.com.br/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/delivery-chega-a-89-dos-restaurantes-brasileiros-com-a-pandemia-da-covid/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/mercado-de-delivery-transformou-a-tendencia-em-necessidade-e-segue-em-crescimento-no-brasil-em-2021/
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19.8.1. Consulta de saldo e extrato dos cartões;

19.8.2. Consulta das úl�mas transações efetuadas;

19.8.3. Consulta da rede credenciada atualizada;

19.8.4. Troca de senha;

19.8.5. Formas de contato;

19.8.6. Bloqueio e desbloqueio de cartão;

19.8.7. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano;

19.8.8. Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de redefinição de senha.

 

20. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

20.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos abaixo:

20.2. Os serviços que compõe o objeto do presente procedimento, serão recebidos provisoriamente, para verificação de conformidade. Após esta
verificação, se os serviços atenderem a todos os requisitos, serão recebidos defini�vamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações
per�nentes, para atender aos requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso.

20.3. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

20.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

 

21. DA CLÁUSULA ARBITRAL

21.1. Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante
a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tenta�va de conciliação ou mediação),
deverá ser resolvida de forma defini�va por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

21.2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do
Estado, Procuradores da Assembleia Legisla�va e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em
número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de
2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

21.3. A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

21.4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

21.5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do li�gio.

21.6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na
Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, cons�tuindo a sentença �tulo execu�vo
vinculante entre as partes.

21.7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sí�o eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hipóteses de sigilo previstas em lei.

21.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da
presente cláusula arbitral.

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

22.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme determinação do Art. 18 do Decreto Estadual nº 7.468/2011.

22.3. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
Pregoeiro.

22.4. No caso da licitante vencedora deixar de encaminhar a documentação nos termos do edital, será penalizado de par�cipar de licitação com a
AGEHAB pelo período de 01 (um) ano, em caso de reincidência o prazo de penalização será acrescido em até 02 (dois) anos, cumprido o prazo da penalidade
estará reabilitado a par�cipar dos processos licitatórios.

22.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecu�vos,
exceto quando houver disposição em contrário. Somente se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na AGEHAB.

22.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e segurança da contratação.

22.8. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos termos do § 1º do Art. 81 da Lei Federal
nº 13.303/16.

22.9. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.comprasnet.go.gov.br ficando todos os Licitantes
obrigados a acessá-los para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

22.10. Caberá também à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

22.11. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no site www.comprasnet.go.gov.br, e
nota de empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital.
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22.12. Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem
como sanear os erros de pequena relevância, mediante ato devidamente mo�vado.

22.13. Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital elege-se como foro competente o de Goiânia – GO, com exclusão de qualquer outro.

 

23. DOS ANEXOS

23.1. São partes Integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Relação de Documentos em subs�tuição ao CRC;

Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar 123;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Dos Fatos Impedi�vos e Ciência das Cláusulas do Edital;

Anexo V – Modelo de Declaração de Penalidades;

Anexo VI – Modelo de Declaração de Não vínculo com a Administração Pública;

Anexo VII – Modelo de Declaração de não enquadramento na Lei 13.303/2016;

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Sócios comuns, endereços coincidentes e/ou indícios de parentesco;

Anexo IX - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo X - Minuta Contratual.

 

 

AQUILINO ALVES DE MACEDO
 Pregoeiro

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBS.: O Termo de Referência será postado em separado no si�o www.comprasnet.go.gov.br e www.agehab.go.gov.br.

 
 

ANEXO II - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS PELA APRESENTAÇÃO DO CER

A licitante deverá apresentar o CRC em subs�tuição aos documentos rela�vos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, conform

 

1. Habilitação Jurídica

a) Cédula de iden�dade, no caso de pessoa �sica;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser subs�tuído por documento consolidado das alterações, devidam
dos documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para fu

 

2. Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, rela�vo ao domicílio ou sede da licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�v

c) Cópias das cer�dões nega�vas de débitos ou equivalentes na forma da lei, rela�vas:

c1) à Seguridade Social – INSS

c2) ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS);

c3) à Fazenda Pública Federal:

c3.1) Receita Federal, e

c3.2) Dívida A�va da União;

c4) à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Cer�dão de Débito em Dívida A�va);

c5) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante;

c6) à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Cer�dão de Débito em Dívida A�va).

c7) a Débitos Trabalhistas - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT)

2.1. Caso a par�cipação no certame se dê por meio da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regula
emi�das somente em nome da matriz (deliberação da Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).

 

3. Qualificação Econômico-Financeira

a) Cer�dão nega�va de falência e recuperação judicial, emi�da pelo distribuidor judicial, da Comarca da sede da empresa, onde consta o prazo de validade e não 
(sessenta) dias.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financei
anônima: observadas as exceções legais, apresentar as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de aprovação devidamente 
obje�va, através de cálculo de um dos seguintes índices contábeis, abaixo relacionados:

 

LC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
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LG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1,00;

SG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou superior a 1,00.

 

Fórmulas de Cálculo:

 

LC     =  (AC / PC)

LG     =  (AC + RL) / (PC + EL)

SG     =  AT / (PC + EL)

onde:

AC      =       A�vo Circulante;

RL       =       Realizável a longo prazo;

PC       =       Passivo circulante;

PNC    =       Passivo não circulante

EL        =      Exigível a longo prazo;

AT        =      A�vo total.

 

c) Se a licitante apresentar resultado menor que 1,00 (um vírgula zero) em qualquer dos índices rela�vos à situação financeira (ILG ou ILC), deverá comprovar q
contratação do presente certame.

            

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E DEC

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

Processo nº 202200031002238

 

A (nome/razão social)_________________________, inscrita no CNPJ nº____________, por intermédio de seu representante legal o(a)______________________
cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa OU empresa de pequeno porte, e atesta a ap�dão para usufruir do tratamento favorecido 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do ar�go 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Goiânia, ___ de _________de 2022.

_________________________________________________

Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legív

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, obje�vando os bene�cios da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 7.466/2011, caracterizará crime de que trat
previstas neste Edital.

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DAS CLÁUSUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

Processo nº 2022000310002238

 

À Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, CEP: 74.070.060 - Goiânia – GO.

Assunto: Declaração

A Empresa _______________________, CNPJ nº _______________,

 

DECLARA:

• Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar oc

• Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art
Administração Pública.

____________,______de_____________ de 2022.

_________________________________________________

Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legív

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PENALIDADES

À

AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 2022000310002238
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OBJETO: ......................

 

Prezados Senhores,

                 A empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ................................., portador(a) 
na modalidade Prestador/Fornecedor que:

não estou sob os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada pela União, por Estado, pelo Distrito Federal;

não tenho no meu quadro societário sócio de outra empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada inidônea;

não tenho administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

não tenho no meu quadro societário sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fato

não tenho administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ens

não tenho na minha diretoria pessoa que par�cipou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 38, III e VIII.

Ademais, declaro ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei An�cor

Local, ........ de ................. de .........

_________________________________________

 (nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de iden�dade número e órgão emissor)

 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO 

À

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 2022000310002238

 

OBJETO: ......................

Prezados Senhores,

                 A empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ................................., portador(a) d
na modalidade Prestador/Fornecedor que:

Nenhum administrador, diretor ou sócio detentor de mais de 5% do nosso capital social é diretor ou empregado da Agehab,

Nenhum administrador, diretor ou sócio é pessoa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Agehab há menos de seis meses;

Nenhum administrador, diretor ou sócio dos quadros tem relação de parentesco até o terceiro grau, em grau reto, colateral ou por afinidade, com membr
Agehab, ou com autoridade dos Poderes Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário do Estado de Goiás.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab, art. 18, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/

Ademais, declara ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei An�corr

Local, ........ de ................. de .........

_________________________________________

 (nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de iden�dade número e órgão emissor)

 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.30

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 2022000310002238

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, CEP: 74.070.060 – Goiânia – GO.

Assunto: Declaração

A (nome/razão social) _______________________________, inscrita no CNPJ nº____________, DECLARA, sob as penas da lei, que rela�vamente ao disposto no a
qualificada, não se enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos.

 ___________________ , _____ de _________________ de 20

 

____________________________________________________

Carimbo CNPJ, Assinatura do representante legal da empresa (le
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SÓCIOS COMUNS, ENDEREÇOS COINCIDENTES

À CPL/AGEHAB

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 2022000310002238

 

                                      (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE),                                 (CNPJ Nº),  sediada no (a)                                                      (ENDEREÇO   COMPLETO), D
referenciado.

Igualmente, DECLARA sob as penas da lei, em especial para atender à orientação do TCU – Acórdão 2136/2006/TCU/1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, q
demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no momento do credenciamento.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos rela�vos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelec

Local e Data

Atenciosamente,

 

___________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

 

 

 

ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LOCAL E DATA

 

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

REFERENTE: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 012/2022

PROCESSO Nº 2022000310002238

 

 

                        A empresa …............................................. portadora do CNPJ nº …............................... sediada na ….............................................................., at
fornecimento, administração e gerenciamento de cartões com chip de segurança alimentação e/ou refeição, para atender a demanda da Agência Goiana de Habitaç

 

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individua
modalidades Alimentação e/ou Refeição junto à AGEHAB, conforme descrições e condições con�das no Termo de Referência.

(1) valor anual es�mado (R$ 4.424.510,00) acrescido do valor da taxa de administração, em reais.

 

Declaro ter pleno conhecimento do edital e a proposta acima especificada se encontra de acordo com o Termo de Referência, estando inclusas no preço todas as d
ônus que porventura possam incidir sobre a contratação.

 

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

 

______________________________

representante legal

 

ANEXO X - MINUTA CONTRATUAL
 

CONTRATO Nº 000/2022

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM  LADO, COM
CONTRATADA, A EMPRESA …..................., EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2022000310002238.

 

Por este instrumento par�cular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas, acordam entre si firmar o presente contrato de prestação de serviços, conforme as clá

 

DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
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AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor 
brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 002.080.231-51, portador da Carteira de Iden�dade nº 2166607 SSP/DF, residente e domiciliad
servidor público estadual, portador da Carteira de Iden�dade nº 4328557 2ª via DGPC/GO e do CPF nº 932.902.921-34, residente e domiciliado em Goiânia – Goiás

 

.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ............................, com sede em ........................................, neste ato representada por .................

...................., e do CPF/MF nº.........................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

 

DO FUNDAMENTO LEGAL

 

O presente contrato vincula-se ao Processo nº. 2022000310002238 referente à Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022; à Proposta de preço apresentada
Federal nº 123/2006; Lei Complementar Estadual nº 117/2015, o ar�go 3º, § 2º e os ar�gos 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93 de forma subsidiária; bem com
RILCC/AGEHAB, cujo extrato foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 22.893, da data de 14 de setembro de 2018.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Cons�tui objeto do presente contrato a prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individual, d
Refeição junto à AGEHAB para atendimento de seus empregados/funcionários. Possibilitando assim, a aquisição de gêneros alimen�cios in natura e refeições pro
disposi�vos norma�vos do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamentam o PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador, de acordo com as quan�dades 

1.2. Em cumprimento ao disposto no Programa – PAT apresenta-se o seguinte Termo de Referência para a referida contratação contendo as especificações neces
emissão e entrega de cartão eletrônico com senha numérica individual, dotado de microprocessador com chip para validação de transação nas modalidades Ali
concessão do auxílio aos empregados/funcionários da AGEHAB, a serem fornecidos mensalmente na quan�dade requerida antecipadamente.

1.3. Descrição dos serviços: emissão, entrega e administração de cartão eletrônico com senha numérica individual, dotado de microprocessador com chip para va
cada colaborador relacionado pela AGEHAB, devendo, conforme dispuser esta, e após a manifestação de cada colaborador/funcionário, serem disponibilizados os 
informação da AGEHAB, ou somente um cartão compreendendo a integralidade do crédito.

1.4. A Contratada deverá prestar os serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição, por meio de cartões e
AGEHAB;

1.5. Após a assinatura do contrato, a primeira emissão de cartões deverá ser entregue no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do envio do arquivo eletrônico. Os
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de solicitação, sem ônus para o contratante;

1.6. A contratada deverá fornecer o auxílio vale alimentação e/ou vale refeição, por meio de cartão eletrônico com chip, que possibilite a aquisição de gênero
(hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias, restaurantes, etc.) de âmbito nacional, de acordo com a legislação

1.7. A AGEHAB solicitará, sob demanda, por meio eletrônico, o valor dos créditos para cada beneficiário a ser disponibilizado nos cartões alimentação e/ou 
exclusivamente através de sistema online;

1.8. A AGEHAB fará a solicitação dos créditos  com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para inserção dos créditos, sendo que os valores deve

1.9. Os créditos deverão ser disponibilizados nos respec�vos cartões no dia agendado, conforme prazo es�pulado e solicitação de que trata o item acima. (Indepen

1.10. A contratada deverá possuir central de atendimento 0800, ou similar, sem custos para a AGEHAB, a fim de atender Gerência de Gestão de Pessoas da
atendimento, agilidade, confiabilidade e rapidez na resolução de possíveis problemas;

1.11. A contratada, em até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, deverá informar o número da central de atendimento 0800 ou similar, sem custos adic
desbloqueio de cartão, alteração de senha, consulta de rede credenciada, consulta de saldo e para esclarecimento de dúvidas sobre a u�lização do bene�cio.

1.12. Os serviços de recarga dos cartões Alimentação e/ou cartões Refeição resultante da contratação, serão executados e entregues con�nuadamente, mediante d

1.13. O bene�cio será disponibilizado nas seguintes modalidades:

1.13.1. Vale-refeição: em meio eletrônico, cartão magné�co ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para aquisição de refeições em estabe

1.13.2. Vale-alimentação: em meio eletrônico, cartão magné�co ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para aquisição de gêne
(hipermercados, supermercados, armazém, mercearia, açougue, peixaria, comércio de la�cínios e/ou frios e outros similares).

1.13.3. Os bene�cios de Vale Alimentação e/ou Refeição, serão disponibilizados de acordo com a opção do empregado, que pode optar por receber as duas m

1.13.1.1. 100% Alimentação;

1.13.1.2. 100% Refeição;

1.13.1.3. 50% Alimentação 50% refeição;

1.14. Os cartões eletrônicos de Vale-alimentação e Refeição, deverão ser entregues personalizados com o nome do empregado e a razão social da AGEHAB.

1.15. Os cartões eletrônicos de alimentação e refeição deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do arquivo eletrônico, na Sede
mo�vo de roubo, extravio ou danificados serão entregues no mesmo prazo sem custo algum.

1.16. Após emissão do pedido mensal pela AGEHAB, o crédito deverá estar disponível nos cartões dos usuários, na data informada e de acordo com os valores infor

1.17. Caberá a contratada disponibilizar os créditos, referente aos cartões alimentação e/ou refeição por sistema eletrônico diretamente no cartão, sem que os func

1.18. Deverá ser disponibilizada ferramenta on-line para o usuário poder consultar o saldo e extrato de u�lização dos cartões Alimentação ou Refeição.

1.19. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1.19.1. A CONTRATADA será remunerada pela TAXA DE ADMINISTRAÇÃO proposta que será aplicada sobre o valor dos créditos inseridos mensalmente.

1.19.2. As quan�dades mensais de solicitação dos créditos nos cartões variarão em função do número de funcionários.

1.19.3. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO cotada deve incluir todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência, inc

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DEFINIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA

2.1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1.1. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA somente após a emissão de Ordem de Serviço.

2.1.2. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser encaminhados à CONTRATADA através de Ordem de Serviço, por meio eletrônico, respeitad

2.1.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, a ser emi�da pelo Gestor do Contrato.
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2.1.4. A Ordem de Serviço será emi�da de forma clara e obje�va e nela deverão constar informações afetas aos serviços a serem prestados, tais como: planilh

2.2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito (valor de carga/recarga) entre a zero hora (00:00h) até às seis horas (06:00h) do dia indicado no pedido e

2.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

2.3.1. Após a assinatura do contrato, a primeira emissão de cartões deverá ser entregue no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do envio do arquivo elet
remessa, assim como as solicitações de 2ª via de cartão, deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de solicitação, sem ônus para 
Goiás.

2.3.2. A AGEHAB solicitará, sob demanda, por meio eletrônico, o valor dos créditos para cada beneficiário a ser disponibilizado nos cartões alimentação e/
exclusivamente, através de sistema online.

2.3.3. Os créditos deverão ser disponibilizados nos respec�vos cartões no dia agendado, conforme prazo es�pulado independentemente de ser dia ú�l ou não

2.3.4. A CONTRATADA deverá possuir e disponibilizar as funcionalidades do "APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE" no mínimo para os Sistemas Android e IO
contendo no mínimo as seguintes funções:

a) Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;

b) Bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão danificado;

c) Geração de nova senha ou troca de senha;

d) Consulta à rede credenciada próxima do usuário (atualizada por acionamento de GPS) contendo formas de contato com o estabelecimento;

e) Consulta a rede credenciada que possui a opção delivery e as plataformas especificas de delivery;

2.3.5. A CONTRATADA deverá possuir convênio para pagamento em site (página na internet) ou por apps em no mínimo uma das empresas de aplica�vos de e
deste serviço na fase de habilitação.

2.3.6. A exigência acima, visa dentre outras facilidades, oferecer aos usuários o acesso rápido ao cardápio de milhares de estabelecimentos em diversas lo
encontra impossibilitado de deslocar-se até o local �sico do restaurante, situação está ocasionada, muitas vezes, pela dinâmica de trabalho do usuário.
proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes no período do almoço ou nas compras de produtos in natura do mês, auxiliando 
oferecerá ao usuário mais conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez na entrega da refeição e produtos alimen�cios, visto que o 
necessidade do emprego do cartão.

2.4. DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

2.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito (valor de carga/recarga) entre a zero hora (00:00h) até às seis horas (06:00h) do dia indicado no pedido e

2.5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.5.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a par�r da úl�ma assinatura do contrato pela autoridade superior.

2.5.2. Este contrato poderá ser prorrogado, obedecidos os prazos e condições estabelecidos nos ar�gos 71 e 81 da Lei nº 13.303/2016 e nos ar�gos 137 e 141 

2.5.3. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução do objeto da presente licitação, até o limite d

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GESTÃO CONTRATUAL

3.1. A gestão e a fiscalização do contrato, em atenção ao art. 40, VII da Lei 13.303/16, e em observância ao disposto nos arts. 163 a 166 do Regulamento Interno 
por meio de Portaria.

3.2. Compete ao gestor da AGEHAB, dentre outras obrigações:

3.2.1. Provocar a instauração de processo administra�vo com o obje�vo de apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do
inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico;

3.2.2. Iden�ficar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;

3.2.3. Registrar todas as ocorrências e adotar as medidas cabíveis para sanar eventuais irregularidades;

3.2.4. Exigir da contratada o cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato;

3.2.5. Recusar objeto diverso ou com qualidade inferior à prevista em contrato;

3.2.6. Atestar o recebimento defini�vo.

3.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, o gestor do contrato deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social 

3.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, o gestor do contrato deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE FATURAMENTO

4.1. O prazo para pagamento será de até 72 (setenta e duas horas) antes da data fixada pela AGEHAB para liberação do crédito aos empregados/funcionários, cara
da Nota Fiscal/Fatura à Gerência de Gestão de Pessoas - GGP da AGEHAB, a qual deverá ser emi�da em até um dia ú�l após pedido dos créditos à Contratada.

4.2. O pagamento será feito conforme demanda-fornecimento de créditos alimentação e/ou refeição, liberados pela CONTRATADA a pedido da AGEHAB e sendo ap

4.3. A CONTRATADA deverá informar seus dados bancários para a realização do respec�vo pagamento, que deverá em atendimento ao disposto no art. 4º da Lei Es
dinâmica.

4.4. A Nota Fiscal apresentada deverá conter no mínimo os seguintes dados:

4.4.1. A data da emissão.

4.4.2. Número do CONTRATO.

4.4.3. Discriminação dos serviços com seus respec�vos quan�ta�vos, preços unitários e preços totais.

4.4.4. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4.4.5. Estar endereçada à Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, situada na Rua 18-A nº 541,  Setor Aeroporto – Goiânia / Goiás - CNPJ 01.274.240/0001-47.

4.4.6. O número da Agência e Conta-Corrente da Caixa Econômica Federal – CEF.

4.5. Caso ocorra atraso em relação ao prazo referido para pagamento, a AGEHAB será penalizada com juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, 

Pp=V*0,005*n/30

Onde:

Pp = Valor da penalidade por atraso de pagamento;
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V = Valor da fatura no vencimento;

n = Quan�dade de dias decorridos entre a data de vencimento ao pagamento.

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTE

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços estabelecidos no presente contrato o valor mensal es�mado de até R$ 355.647,50 (trezentos e cinque
de até R$ 4.424.510,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais) para o período de 12 (doze) meses de vigência deste instrument

Quan�dade de empregados Valor unitário Valor mensal 13ª cesta alimentação anual Valor anual Taxa de administração
(%)

250 R$ 1.422,59 R$ 355.647,50 R$ 156,740,00 R$ 4.424.510,00 ---

 

5.2. O valor da taxa de administração é de …....% (........ por cento), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA e homologada pela CONTRA

5.3. A Taxa Administra�va não sofrerá reajuste ou atualização monetária, durante toda a vigência do contrato, inclusive na hipótese de renovação do contrato.

 

 

CLAÚSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa deste contrato correrá por conta da dotação orçamentária nº. ...........................................,  Natureza de Despesa XXXXX, Fonte XXXX, no valor de R
__/__/___ (xxxxxxxxxxxxxx).

6.2. Para os exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos respec�vos orçamentos-programas, fican
es�ma�va e, havendo necessidade, emi�r nota de empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos abaixo:

7.2. Os serviços que compõe o objeto do presente procedimento, serão recebidos provisoriamente, para verificação de conformidade. Após esta verificação, se os 
deverá realizar as adequações per�nentes, para atender aos requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso.

7.3. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, 
força das disposições legais em vigor.

7.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, deve
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade para liberação dos créditos Alimentação/Refeição a critério da AGEHAB, desde que encaminhado pedido antecipada

8.2. A CONTRATADA deverá dispor de uma Central de Atendimento 24 horas com número local ou ligação gratuita (0800) para atender a gerência da AGEHAB
desbloqueio de cartão, solicitação de segundas vias, alteração de senha, pelo próprio usuário, e para esclarecimento de dúvidas rela�vas à u�lização do bene�
solução de possíveis problemas, tendo como consequência, uma prestação de serviço de qualidade.

8.3. A CONTRATADA deverá dispor de um ambiente WEB (Internet) e um aplica�vo de celular (iOS e Android) para que os usuários (beneficiários) possam 
estabelecimento de cada transação efetuada, bem como a consulta da rede credenciada/afiliada, do bene�cio Alimentação e Refeição.

8.4. A Contratada deverá oferecer a recarga/consulta do cartão com chip, exclusivamente, através de sistema on-line, não podendo u�lizar pontos de recarga/consu

8.5. A CONTRATADA deverá possuir tele atendimento exclusivo para grandes empresas e/ou públicas a fim de atender a gerência da AGEHAB responsável pela
o�mização na resolução de possíveis problemas.

8.6. O pagamento/reembolso às empresas credenciadas (hipermercados, supermercados, lanchonete, restaurante, entre outros) será efetuado sob inteira respons
por esse reembolso.

8.7. A CONTRATADA deverá manter, nas empresas credenciadas e /ou filiadas à sua rede, indicação de convênio por meio de placas, selos iden�ficadores e/ou ades

8.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar a 1° via dos cartões e/ou demais vias em até 05 (cinco) dias úteis após o pedido feito pela Gerência de Pessoas da AGEHA

8.9. Em casos de fraude, furto, roubo ou extravio do cartão ainda em poder da CONTRATADA, a mesma responsabilizar-se-á pelos possíveis prejuízos financeiros p
quanto a reposição de créditos aos usuários lesados, no máximo em 24 horas, após o regular processo de apuração.

8.10. Em caso de roubo, furto, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccion
AGEHAB/beneficiário e devendo os créditos já estarem disponíveis na nova via.

8.11. A CONTRATADA deverá entregar os cartões à Gerência de Pessoas (GGP - AGEHAB), no endereço sede da AGEHAB, na cidade de Goiânia-GO. Os cartões de
cartões, quanto as demais, deverão ser entregues bloqueadas e o desbloqueio deve ser feito pelo usuário através de um dos canais de atendimento fornecidos (tel

8.12. Sendo necessário, a CONTRATADA deverá disponibilizar layout padrão para interface ao programa da folha de pagamento da AGEHAB, tanto para a solicita
CONTRATADA disponha de outra forma que melhor atenda à necessidade, esta poderá ser disponibilizada.

8.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito em data pré-determinada, observando o prazo mínimo de 24 horas, a par�r do pedido feito pela AGEHAB.

8.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito (valor de carga/recarga) entre a zero hora (00:00h) até às seis horas (06:00h) do dia indicado no pedido enviado

8.15. No caso de rescisão do contrato de trabalho do usuário, os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis para uso, por no m
contrato entre a AGEHAB e a CONTRATADA.

8.16. Comunicar mensalmente à AGEHAB os novos credenciados e as eventuais suspensões de prestação de serviços por parte dos estabelecimentos credenciad
quan�ta�vo mínimo de estabelecimentos previstos no Termo de Referência.

8.17. A Contratada deverá fornecer à AGEHAB, no prazo de até 10 (dez) dias, a par�r da solicitação, esclarecimentos à respeito de informações sobre a não aceitaç
propostas.

8.18. A CONTRATADA deverá manter a integridade, consistência e segurança das informações a que �ver acesso, obrigando-se a mantê-las em absoluto sigilo. Veda

8.19. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários ao contrato, até os limit

8.20. A CONTRATADA fica obrigada a manter o credenciamento junto ao PAT, durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual.

8.21. A CONTRATADA deverá Garan�r que os cartões sejam amplamente aceitos na rede credenciada, em pelo menos 750 (setecentos e cinquenta) estabeleciment
como jus�fica�va nosso estudo de rede e o acordão TCU-001.738/2019-4.
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8.22. A u�lização dos cartões alimentação/refeição da CONTRATADA deve ser viável junto a uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, que atendam sa
credenciados será composto por hipermercados, supermercados, açougues, padarias, sacolões, restaurantes, lanchonetes, etc., que forneçam alimentos in natura 

8.22.1. Hipermercado: estabelecimento comercial com venda predominantemente de produtos alimen�cios variados e que também ofereça uma gama va
roupas, ferragens etc. com área de venda superior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados (Código 4711-3/01 da Comissão Nacional de Classificação de A�vidade

8.22.2. Supermercado: estabelecimento comercial com venda predominantemente de produtos alimen�cios variados e que também ofereça uma gama va
roupas, ferragens etc., com área de venda entre 300 (trezentos) a 5.000 (cinco mil) metros quadrados (Código 4711-3/02 da Comissão Nacional de Classificaçã

8.23. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, conforme disposto no

8.24. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesa

8.25. Comparecer para assinatura do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso;

8.26. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado d

8.27. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, d

8.28. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do pr

8.29. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

8.30. Confeccionar e fornecer cartões magné�cos, conforme especificado no edital, devidamente personalizado de acordo com a conveniência da AGEHAB, e devid

8.31. Creditar em cada cartão o valor requisitado pela AGEHAB, em até 05(cinco) dias, contados a par�r da solicitação;

8.32. A contratada deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da AGEHAB, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as rec

8.33. Efetuar pagamento aos estabelecimentos credenciados, do valor de consumo nos cartões magné�cos, u�lizados pelos Empregados da AGEHAB, de acordo co

8.34. Manter à frente da empresa, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização;

8.35. Manter atualizada a relação dos estabelecimentos filiados ao sistema e com os quais mantenha convênio, informando periodicamente à AGEHAB, as inclusões

8.36. Manter e organizar, de acordo com a necessidades da AGEHAB, rede de estabelecimentos que estejam dentro das exigências do Programa de Alimentação do

8.37. Não veicular publicidade em bene�cio próprio, acerca dos serviços a que se refere a presente prestação de serviços, salvo se houver prévia autorização da AG

8.38. Orientar o responsável pela Gerência de Gestão de Pessoas da AGEHAB, na conscien�zação de seus empregados, quanto a correta u�lização dos cartões magn

8.39. Reembolsar a AGEHAB, o valor dos créditos remanescentes nos cartões recebidos em devolução, se existente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

8.40. Responsabilizar-se pelo extravio, roubo ou qualquer outro caso análogo até a efe�va entrega dos cartões magné�cos no local indicado e aos responsáveis ind

8.41. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou po
acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.42. Contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, objeto dest

8.43. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transporte, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, p
empregados no desempenho dos serviços objeto deste contrato, ficando ainda, à AGEHAB isenta de qualquer vínculo emprega�cio com os mesmos;

8.44. Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem os padrões e exigências nutricionais, sanitárias e demais obrigações descr
finalidade do bene�cio ou para qualquer outra prá�ca irregular, como a exigência de ágio sobre o preço de tabela ( pra�cado para compras em espécie), a impos
obrigatória, nesses casos, a subs�tuição por novo estabelecimento na mesma área, modalidade de convênio e padrão do descredenciado (exceto se o descredenc
novo credenciado deverá respeitá-los);

8.45. Manter convênio com uma rede de estabelecimentos comerciais credenciados, situados preferencialmente nas imediações das instalações da AGEHAB (Agênc

8.46. Não subcontratar o objeto da presente licitação sem o consen�mento prévio da AGEHAB, o qual será dado por escrito;

8.47. A contratada deverá estar rigorosamente em dia com o cumprimento de toda e qualquer exigência legal inerente à prestação dos serviços em questão.

8.48. Manter sigilo quanto às informações dos empregados da AGEHAB, con�das na base de dados por intermédio da qual os cartões são gerados e desbloqueado
manipulados por empregados, dedicando especial atenção à sua guarda e devolvendo-os a AGEHAB após o término do contrato, se solicitados.

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar os créditos referentes as cargas e recargas, nos cartões eletrônicos com senha numérica individual, dotados de microprocessador com chip, para valida

9.2. Definir os valores de carga/recarga (“créditos”) a serem efetuados nos cartões dos usuários.

9.3. Solicitar a emissão de novos cartões eletrônicos des�nados a atender novos empregados/funcionários.

9.4. Os gestores do contrato poderão fazer diligências junto aos estabelecimentos credenciados, informados pela CONTRATADA, com fins de verificação da real 
AGEHAB a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto, o qual deverá ser realizado conforme definido neste Termo de Referência e Edital.

9.5. A AGEHAB, poderá exigir cópias dos convênios celebrados com os referidos estabelecimentos durante a vigência do contrato.

9.6. Efetuar os pagamentos das faturas emi�das pela CONTRATADA, de acordo com os valores decorrentes dos pedidos, na data estabelecida em contrato, respeitad

9.7. A AGEHAB fará a solicitação dos créditos  com antecedência mínima de 15 dias da data prevista para inserção dos créditos, sendo que os valores devem ser cre

9.8. Nos termos do art. 163 e seguintes do RILCC da AGEHAB, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em regi
regularização de falhas ou defeitos observados.

9.9. É competência do fiscal da AGEHAB, dentre outras:

I - Provocar a instauração de processo administra�vo com o obje�vo de apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução do c
inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico;

II - Iden�ficar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;

III - Registrar todas as ocorrências e adotar as medidas cabíveis para sanar eventuais irregularidades;

IV - Exigir da contratada o cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato;

V - Recusar objeto diverso ou com qualidade inferior à prevista em contrato;

VI - Atestar o recebimento provisório e munir o gestor das informações necessárias para o recebimento defini�vo.

9.10. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

9.11. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme estabelecido nos arts. 169 a 172 do Regulam

10.2. Cons�tuem mo�vos para rescisão do contrato:

I. O descumprimento de obrigações contratuais;

II. A alteração da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autor

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admi�das no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autori

III. O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato;

IV. O come�mento reiterado de faltas na execução contratual;

V. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI. A decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;

VII. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique a execução do contrato;

VIII. Razões de interesse da AGEHAB, de alta relevância e amplo conhecimento, jus�ficadas e exaradas no processo administra�vo;

IX. O atraso nos pagamentos devidos pela AGEHAB decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave p
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

X. A não liberação, por parte da AGEHAB, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturai

XI. A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impedi�va da execução do contrato;

XII. A não integralização da garan�a de execução contratual no prazo es�pulado, quando esta for exigida;

XIII. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença.

XIV. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a perda das condições de habilitação da contratada, poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem preju

XV. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais, previdenciários e

10.3. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente mo�vados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e amp

10.4. A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER:

I. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a AGEHAB;

III. Judicial, nos termos da legislação.

10.5. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item 10.4, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser e

10.6. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a con�nuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 10.5 será de 90

10.7. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, 

I. Devolução da garan�a, quando esta for exigida;

II. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. Pagamento do custo da desmobilização, quando prevista em orçamento.

10.8. A rescisão por ato unilateral da AGEHAB acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

I. Assunção imediata do objeto contratado, pela AGEHAB, no estado e local em que se encontrar;

II. Execução da garan�a contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela AGEHAB, quando esta for exigida;

III. Na hipótese de insuficiência da garan�a contratual, ou de sua inexistência, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causa

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/16, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devida

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 13.303, de 2016, na Lei nº 10.520, de 2002, no Regulame
licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS

13.1. A AGEHAB e a CONTRATADA iden�ficam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, os alocam à parte com m

13.2. É vedada a celebração de adi�vos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. A empresa vencedora deverá apresentar relação com os estabelecimentos credenciados previamente à assinatura do Contrato a comprovação de que ma
refeição, credenciados em Goiânia e na região metropolitana.

A relação deve constar razão social, CNPJ, telefone e endereço;

14.2. APLICATIVO SMARTPHONE:

Comprovação das seguintes funcionalidades do “APLICATIVO MOBILE - SMARTPHONE” para os sistemas Android e IOS, a serem disponibilizadas aos usuários do car

- Consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;

- Programa de fidelidade para obter descontos e agenda de fes�vais promocionais;

- Bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão danificado;

- Geração de nova senha ou troca de senha;
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- Consulta à rede credenciada próxima do usuário (atualizada por acionamento de GPS) contendo formas de contato com o estabelecimento; e

- Consulta à rede credenciada que possui a opção “delivery” nas plataformas específicas de “delivery”.

Jus�fica�va técnica:

As funcionalidades previstas no item correspondem a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) das funções a serem executadas pela Contratada, e representa

O conhecimento da rede credenciada mais próxima ao usuário proporcionará considerável redução de tempo e deslocamento no período de almoço, além de
de sua localização atual;

A alteração de senha do cartão e opção para esquecimento de senha são prá�cas adotadas pelas empresas do segmento de bene�cios, por serem frequentem

A tecnologia de pagamento por aproximação NFC é a mais segura em termos tecnológicos, pois a cada transação é gerado um �po de criptografia que prot
realizar todos os seus pagamentos por meio do celular;

Em pesquisa de campo realizada nas principais plataformas de “delivery”, constatou-se a existência de mais de uma dezena de empresas do segmento de co
preserva o caráter compe��vo do certame.

ACESSO A APLICATIVOS DE DELIVERY:

Comprovar que possui convênio para pedidos e pagamento em site (página na internet) ou por apps em no mínimo uma das empresas de aplica�vos de entr
(refeições) e Pão de Açúcar, Clube Extra, Sonda ou Tenda (alimentação).

Jus�fica�va técnica:

A exigência de aplica�vos de delivery possui relação direta com os obje�vos do PAT, senão vejamos o art. 1º da Portaria nº 03/2002: “O Programa de Alim
melhoria da situação nutricional dos trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais”. Além disso, destaca-se o teor con�
ser caracterizada como doença do trabalho”.

Os aplica�vos de delivery oferecem acesso rápido ao cardápio de milhares de estabelecimentos em diversas localidades, garan�ndo uma opção para quem 
�sico do restaurante, situação está ocasionada, muitas vezes, pela dinâmica de trabalho do usuário;

Os aplica�vos ou páginas de internet de delivery (refeições ou alimentação) proporcionam redução de aglomerações ocasionadas pelos transeuntes no p
pandemias;

A opção delivery e pagamento virtual em suas plataformas oferecerá ao usuário mais conveniência e conforto, com redução do tempo de espera e rapidez 
próprio aplica�vo de delivery ou página de internet sem a necessidade do emprego do cartão.

As plataformas de delivery oferecem a possibilidade de pedir refeições prontas ou alimentos in natura às pessoas portadores de doenças crônicas, como d
�sico de suas compras em razão de prescrições medidas, o que faz das plataformas de delivery um provedor de inclusão social;

Em simples pesquisa de campo em alguns dos aplica�vos delivery oferecidos pelas empresas, indica-se a existência de mais de 4 empresas operadores de ca
compe��vo do certame;

Segundo publicações da ABRASEL, a funcionalidade de “delivery” está presente em 89% dos restaurantes brasileiros e é considerado uma tendência de me
brasileiros-com-a-pandemia-da-covid/ e h�ps://abrasel.com.br/no�cias/no�cias/mercado-de-delivery-transformou-a-tendencia-em-necessidade-e-segue-em

O rol de plataformas de delivery indicadas no caput é exemplifica�vo, ou seja, não será necessário convênio com todas e pode ser outra plataforma de igual p

14.3. A licitante contratada deverá apresentar, ainda, como condição para assinatura do contrato, declaração informando que disponibiliza aos usuários dos cartõe
ANDROID e IOS (todas as versões), contendo necessariamente as seguintes funções:

14.3.1. Consulta de saldo e extrato dos cartões;

14.3.2. Consulta das úl�mas transações efetuadas;

14.3.3. Consulta da rede credenciada atualizada;

14.3.4. Troca de senha;

14.3.5. Formas de contato;

14.3.6. Bloqueio e desbloqueio de cartão;

14.3.7. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano;

14.3.7. Solicitação de segunda via de cartão e solicitação de redefinição de senha.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Cons�tuem ilícito administra�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prá�ca dos atos previstos no Art 77, da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezem
em disposi�vos de normas que vierem a subs�tuí-los, bem como pelo come�mento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contra

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.

15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à AGEHAB, suas instalações, pessoas, image

15.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (tr

15.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inad

15.2.5. Suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2 (dois) anos.

15.3. As sanções: advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à AGEHAB, suas instalações, pesso
par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2 (dois) anos; poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de mu

15.4. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade mais severa.

15.5. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio a

15.6. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser:

https://asaasmoney.com.br/blog/as-principais-vantagens-de-pagar-com-o-celular/
https://www.paodeacucar.com/
http://www.clubeextra.com.br/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/delivery-chega-a-89-dos-restaurantes-brasileiros-com-a-pandemia-da-covid/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/mercado-de-delivery-transformou-a-tendencia-em-necessidade-e-segue-em-crescimento-no-brasil-em-2021/
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15.6.1. Branda: de 1 (um) a 6 (seis) meses.

15.6.2. Média: de 7 (sete) a 12 (doze) meses.

15.6.3. Grave: de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses.

15.7. As sanções previstas no inciso III do art. 83 da Lei 13.3013, de 30 de junho de 2016, (III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento d
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do CONTRATO:

15.7.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

15.7.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

15.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

15.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo autônomo, por meio do qual se assegure a ampla defesa e o
AGEHAB.

15.9. A defesa do CONTRATADO deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Art. 83, § 2.º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016).

15.10. As multas devidas e / ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos à CONTRATADA ou deduzidos da garan�a, ou ainda

15.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação env

15.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do LICITANTE, a CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente

15.13. A AGEHAB, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à A

15.14. A decisão final que imputar sanção ao processado deverá ser publicada e, imediatamente, comunicada ao Cadastro de Fornecedores para fins de registro.

15.15. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB, por até 02 (dois) anos será registrada n

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM

16.1. Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos p
de tenta�va de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma defini�va por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃ

16.2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores
Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Est
onde cabível.

16.3. A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

16.4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

16.5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do li�gio.

16.6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBIT
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, cons�tuindo a

16.7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sí�o eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo p

16.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual 
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas ou controvérsias do presente contrato que não puderem ser resolvidas admin

 

E por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente contrato, eletronicamente, via SEI.

 

 
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente
      

 
VINICIUS FERREIRA LIMA

Diretor Administra�vo
 
 

Representante Legal
 CONTRATADA

 

ANEXO I DO CONTRATO 
MATRIZ DE RISCO

 

IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO

ITEM FASES EVENTO DE RISCO CAUSAS CONSEQUÊNCIAS
NÍVEL 
RISCO   
(P)X(I)

1 PLANEJAMENTO
ERRO NA ELABORAÇÃO
DO TERMO DE
REFERÊNCIA

FALTA DE CONHECIMENTO. FALTA DE
TEMPO HÁBIL PARA ELABORAÇÃO.
FALTA DE RECURSOS HUMANOS
SUFICIENTES. ERRO NO
PREENCHIMENTO.

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INDEVIDO AO
CONTRATO. DESVIO DO OBJETO DO
CONTRATO. PROCESSO INTERNO DE
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

MÉDIO

2 PLANEJAMENTO DIFICULDADES EM
ENCONTRAR
LICITANTES APTOS A

AUSÊNCIA DE OFERTA NO MERCADO
DEVIDO A PECULIARIDADES DO
SERVIÇO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
DESERTO/FRACASSADO.

MÉDIO
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REALIZAR O OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

3 GESTÃO DE
CONTRATO

APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
EIVIADA DE VÍCIO DE
MÉRITO OU
LEGALIDADE

MÁ FÉ OU INOBISERVÂNCIA DA
PROPONENTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU
PROFISSIONAL INDEVIDOS. BAIXO

4 GESTÃO DE
CONTRATO

FALHA NA
CONFERÊNCIA DA
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA

DESATENÇÃO/ FALTA DE
CONHECIMENTO NO ATO DA
CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU
PROFISSIONAL INDEVIDOS. POSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO INDEVIDO AO CONTRATO.
PROCESSO INTERNO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE.

BAIXO

5 GESTÃO DE
CONTRATO

NÃO EXECUÇÃO DO
OBJETO NO TOD OU EM
PARTE.

FALTA PESSOAL, AUSÊNCIA DE
RECURSOS E DEMAIS CAUSAS
ASSINALADAS PELA CONTRATADA.

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS,
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNAS. ELEVAD

6 GESTÃO DE
CONTRATO

NÃO CUMPRIMENTO
DO PRAZO
ESTABELECIDO NO RLC
PARA PAGAMENTO.

FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA
CONFERÊNCIA E ANÁLISE DAS
FATURAS.  ATRASO NO ENVIO DAS
NOTAS FISCAIS POR PARTE DA
CONTRATADA.

COBRANÇA DE JUROS DE MORA POR PARTE
DA CONTRATADA.

DESGASTE NA RELAÇÃO EM PARTES DO
CONTRATO.

ELEVAD

 

 

 

 

 

GOIANIA, 25 de abril de 2022.
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