
 

EDITAL Nº 289/2019 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2019 

 
 
 Município de Ivoti  
Tipo de Julgamento: MAIOR OFERTA  
DATA: 30.01.2020 
Horário: 09:00 HORAS  
Local: PREFEITURA MUNICIPAL  
Objeto: Contratação de empresa especializada, objetivando a cessão onerosa do direito 
de efetuar o fornecimento mensal de vale alimentação, com a prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de 
cartão magnético, para aproximadamente 750 servidores que compõem o quadro de 
servidores públicos DO MUNICIPIO DE IVOTI 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IVOTI, no uso das suas atribuições legais, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberta licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA, sob a forma de julgamento MAIOR OFERTA, objetivando 
a Contratação de empresa especializada, objetivando a cessão onerosa do direito de 
efetuar o fornecimento mensal de vale alimentação, com a prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma 
de cartão magnético, para aproximadamente 750 servidores que compõem o quadro de 
servidores públicos DO MUNICIPIO DE IVOTI, processando-se esta licitação em 
conformidade com a Lei Federal n°8.666/93 e demais disposições legais pertinentes.  
 

 
1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada, objetivando a cessão onerosa do direito de 
efetuar o fornecimento mensal de vale alimentação, com a prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de 
cartão magnético, para aproximadamente 750 servidores que compõem o quadro de 
servidores públicos DO MUNICIPIO DE IVOTI, com especificações estabelecidas no 
Termo de Referência, documento que  constitui o Anexo I deste  Edital. 
 
 
2. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
2.1. Somente poderão participar da presente Concorrência Pública Pessoas Jurídicas, 
regularmente em atividade, conforme Legislação específica e que atendam a todas as 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação. 
2.2. Será vedada a participação nesta licitação de Empresas quando: 
a) se encontrarem sob processo de falência, em recuperação judicial/extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução e liquidação; 
b) empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
c) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
d) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
e) punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 



 

f) possuírem em seus quadros diretivos, pessoas impedidas de licitar na forma do 
estabelecido no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão 
de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 
distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que 
sugere-se a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI 
CONCORRÊNCIA N.º 09/2019 
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI 
CONCORRÊNCIA N.º 09/2019. 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 
3.1.Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

 
3.1.1.Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

 
3.1.2  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
3.1.3  REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 
b) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: Fazenda Federal, 
Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União; 
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho; 
3.1.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Certidão de Registro junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - do 
Ministério do Trabalho; 



 

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por empresa privada ou órgão da 
Administração Pública, indicando a natureza, o volume e outros dados característicos 
dos serviços prestados; 
 
3.1.5  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
3.1.5.1 - balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação 
do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas 
onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa. 
3.1.5.1.1. Obs. Em relação à expressão “ja exigível” exposta no item “3.1.5.1”, tem-se que 
até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo 
exercício, registrado no órgão competente ou enviado para Receita Federal no Brasil. 
Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de maio: 1. As empresas que não utilizam a 
Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do 
último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente e assinado pelo 
responsável técnico e diretor da empresa, com a apresentação do Termo de abertura e 
Encerramento do Livro Diário 2. As empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o 
balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita 
Federal, ou do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de 
declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD. Após o 
último dia útil de maio: todas as empresas deverão apresentar balanço do último 
exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para 
Receita Federal mediante SPED (Serviço Público de  Escrituração Contábil Digital – ECD. 
3.1.5.2. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 

3.1.5.3. Para comprovação da boa situação financeira da empresa, o Licitante deverá 
apresentar Planilha, através da qual serão apurados índices mínimos aceitáveis, pela 
aplicação da seguinte formula: 
 
Índice de Liquidez Geral (LG) 
  
Índice de Liquidez Corrente – (LC) 
 
Índice de Solvência Geral – (SG) 
 LG = AC + ARLP    Igual ou superior a 1,0 
  PC + ELP 
 LC = AC    Igual ou superior a 1,0 
           PC 
        SG =  A TOTAL    Igual ou superior a 1,0 
                      PC + ELP 
  
AC = Ativo Circulante. 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante. 
ELP =  Exigível a Longo Prazo 
A TOTAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, tais como 
ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc. 



 

 
3.1.5.4. Nos casos de empresas que tenham sido constituídas no curso do próprio 
exercício do processo licitatório, apresentar o Balanço Patrimonial de Abertura. 
 
3.1.5.5. Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da 
sede da licitante, com data de emissão não superior a noventa dias da  data designada 
para a apresentação do documento, caso não tenha validade expressa no documento. 
 
3.2. A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no item 3.3 deste edital, deverão apresentar, 
no envelope de habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração 
assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 
documentos previstos no item 3.1 deste edital. 
3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 
até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos 
benefícios da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no item 
3.3 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão expedida pela 
Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa 
conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no limite de receita referido 
acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste edital. 
 
3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 3.2 e 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista, previstos nas alíneas a, b, c, d, e, f, do item 3.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em cinco (5) dias úteis, a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame. 
3.3.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 
de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
3.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.3, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10 
deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
3.4 Os documentos constantes dos itens 3.1.1 a 3.1.5, deverão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, 
com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade 
condicionada a verificação de autenticidade pela Administração; 
3.5. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 
constantes da presente licitação, e, em se tratando de Sócio da empresa, juntar cópia 



 

autenticada do Contrato Social ou Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial, bem como apresentar documento de identificação. 
 
3.6.O envelope nº 02 deverá conter: 
a) proposta financeira,  assinada pelo representante legal da empresa, mencionando o 
preço ofertado pela cessão do direito de efetuar o fornecimento mensal de vale 
alimentação aos servidores públicos do Município de Ivoti.  
a1) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 
recebimento. 
a2) quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 
for conflitante com o instrumento convocatório. 
a3)  A proposta poderá seguir o modelo do Anexo III. 
 
4. DO JULGAMENTO 
4.1. Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela Comissão 
Julgadora, levando em consideração o Maior lance ou oferta / Integral do objeto do 
Edital.  
4.2.Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93; 
4.3. Analisadas as propostas, serão desclassificadas as que forem elaboradas em 
desacordo com os termos deste Edital e com valores inferiores a R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais).  
4.4. Serão aceitas propostas com até 02 (dois) dígitos após a vírgula.  

4.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições de estabelecidas, uma vez abertas as propostas;  

4.6. Será declarada vencedora do certame a Licitante que apresentar a proposta de Maior 
lance ou oferta / Integral do objeto do Edital, em moeda corrente do país. 
 
5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
5.1. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 
5.2. Será assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 
3.2 e 3.2.1, deste edital. 

5.3. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.                  
 
6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
6.1. Somente serão aceitas as propostas cujo valor global total ofertado não sejam 
inferiores ao limite de R$ 40.000,00(quarenta  mil reais).  
6.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital. 
 
7. RECURSOS 
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 



 

 
8. DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO  
8.1.Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de cinco(5) dias 
úteis, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 10 deste edital; 
8.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo; 
8.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor da proposta vencedora e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo 
não superior a 2 anos. 
8.4. O prazo da cessão dos serviços é de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do 
contrato.  
8.5.  Os Cartões deverão ser entregues no endereço da Sede do Município de Ivoti, ou em 
outro endereço, previamente informado ao Contratado, onde a sede e as representações 
do venham a exercer suas atividades.  
8.6. A liberação do crédito no cartão magnético de cada servidor deverá ocorrer em data 
pré-determinada pelo Município, que observará o prazo máximo de dois(2) dias úteis, 
contados a partir da data do pedido, sendo que o município fornecerá os dados com, no 
mínimo, vinte e quatro(24) horas; 
8.7.  A proponente vencedora deverá observar os seguintes prazos:  Primeira emissão e 
entrega dos cartões: prazo não superior a 7(sete) dias úteis, contados a partir da data do 
pedido realizado pelo Município. 
8.8.  Substituição dos cartões: prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
realização do pedido de emissão do novo cartão eletrônico;  
 
9. AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9.1. O pagamento será efetuado no prazo de no máximo 15 (quinze) dias úteis, em 
parcela única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito bancário,  cujo 
titular, necessariamente deverá ser a licitante.  
 
10.SANÇÕES E PENALIDADES 
10.1.Multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de atraso no 
repasse, de que trata o item 8.1, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será 
considerado inexecução total do contrato. 
10.1.1. Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do item anterior, a multa será 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
10.2. Multa de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por dia, no caso de atraso no 
cumprimento das demais obrigações previstas no edital, limitado esta a 20 (vinte) dias, 
após o qual será considerado inexecução contratual; 



 

10.2.1. Se ocorrer a inexecução contratual, na forma do item anterior, a multa será 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
10.3. A Administração poderá, em caso de cumprimento insatisfatório de qualquer das 
obrigações assumidas pelo particular, aplicar a penalidade de advertência, visando a 
correção das faltas apontadas. 
10.3.1. Se a contratada, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas 
apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a cometê-las, a Administração aplicará multa de 
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a rescisão 
do contrato.  
10.4. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até um 
ano, quando o contratado recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, o objeto 
contratual. 
10.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até dois 
anos, quando o contratado recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade do objeto 
contratual. 
10.6. Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa da contratada, implicará no 
perdimento, em favor do Poder Público, dos valores repassados ao Município. 
10.7. Se da infração ao contrato, pela contratada, decorrer de dano patrimonial ao 
Município, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de suspensão do 
direito de licitar e o impedimento de contratar, aplicado de acordo com os critérios 
fixados nos itens anteriores; 
 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
11.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, 
observando-se as seguintes normas: 
a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 
protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento  dos 
envelopes; 
b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 
marcada para o recebimento dos envelopes; 
 c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no Setor 
de Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 10h e se encerra às 17h, 
através do telefone nº (51)3563.8800, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos os 
prazos das alíneas “a” e “b”; 
d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora 
do prazo. 
 
12. – DO CONTRATO 
12.1 – A Licitante vencedora deverá apresentar, para assinatura do contrato, os seguintes 
documentos, sob pena de aplicação das sanções e penalidades previstas no item 10 do 
Edital: 



 

a) Apresentação de termos de convênio celebrados pela  empresa licitante, e, no mínimo, 
3 (três) grandes redes de supermercados com filiais distribuídas a menos de 30km da 
sede do Município de Ivoti, sendo ao menos uma rede de supermercado dentro do 
Município de Ivoti, com a respectiva localização dos mesmos e o compromisso de 
manter os referidos convênios ou substituí-los, imediatamente, por outros de igual porte, 
quando da extinção dos termos. 
b) Relação dos estabelecimentos comerciais filiados à rede da empresa, localizados na 
circunscrição municipal. 
 
12.2. Constituem obrigações da Contratada: 
a) fornecer os cartões magnéticos aos novos servidores municipais, sem custo para a 
Administração ou para o novo servidor;  
b) emitir os cartões de vale alimentação, que permitam senha individual.  
c)efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos por meio de 
arquivo eletrônico a ser fornecido pelo Município de Ivoti. 
d) entregar os cartões no endereço da Sede do Município de Ivoti, ou em outro endereço, 
previamente informado ao Contratado, onde a sede e as representações do venham a 
exercer suas atividades.  
e) fornecer segunda via dos cartões magnéticos existentes em caso de perda, furto, roubo 
ou dano, podendo cobrar do servidor o valor máximo de R$ 3,00 (três reais) por cartão.    
f)manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e 
crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 
g)organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e 
similares que se adapte às necessidades do Município de Ivoti, fornecendo listagem com 
nome e endereço dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pelo 
Contratado, desde que tal alteração não implique a diminuição do número de 
conveniados e na queda do padrão do serviço, fornecendo a referida relação sempre que 
solicitada;  
h)fornecer gratuitamente os cartões magnéticos para cada beneficiário, quantidade 
estimada de 750 (setecentos e cinquenta) servidores, observando os prazos fixados no  
Termo de Referência;  
i)fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a 
cada beneficiário, em envelope lacrado; 
j)manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de 
Atendimento ao Cliente - SAC, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar 
informações, receber comunicações de interesse do Município de Ivoti e de seus 
beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões;  
k)fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos 
cartões magnéticos, através de arquivos eletrônicos; 
l)efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de 
Central de Atendimento 24 horas;  
m)emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar 
a transferência de saldo remanescente para o novo cartão;  
n)garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou gêneros 
alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos estabelecimentos 
credenciados;  



 

o)cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as 
exigências sanitárias e nutricionais, e, ainda o uso indevido dos documentos de 
legitimação ou outras práticas irregulares;  
p)devolver ao Município de Ivoti os valores dos benefícios comprados indevidamente, 
em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação do Município de Ivoti;  
q)corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus 
adicional, cumprindo todas as determinações do Município de Ivoti;  
r)manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e 
informações que a vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do 
objeto, devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, 
respeitando-se as Leis Municipais.  
 
13. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1. Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, independentemente da conclusão 
de seu prazo e de concessão de aviso prévio: 
a) Manifesta deficiência do serviço; 
b) Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 
c) Abandono total ou parcial do serviço; 
d) Falência ou insolvência; 
e)interesse público devidamente justificado; 
f) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
escrita do MUNICÍPIO. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 
e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993; 
14.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos; 
14.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na 
forma do item 3.3 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora; 
14.4.Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários; 
14.5. A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, ficará à cargo do 
Município; 
14.6 - A intimação de todos os licitantes de todo e qualquer ato praticado nesta licitação 
dar-se-á por meio de publicação na imprensa oficial do município (Diário Oficial dos 
Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
14.7. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 10 horas às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitações, sito na Av. Presidente 
Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº (051) 3563.8800, ramal 243. 
14.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
Anexo I  – Termo de Referência 
Anexo II –Minuta do Contrato;  
Anexo III – Modelo de Proposta  
Anexo IV – Modelo de Declaração do atendimento ao art. 7º da CF/1988. 
 



 

   Prefeitura Municipal de Ivoti, aos vinte e seis(26) dias do mês de 
dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
      MARTIN CESAR KALKMANN  
                                                                                     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
                                 Ciente e de acordo com o Edital:   Tomas Baumgarten Rost 
                             Procurador 
                          OAB/RS 059.666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                ANEXO I  - TERMO DE REFERENCIA 
 
01 – OBJETO  
O presente termo visa à Contratação de empresa especializada, objetivando a cessão 
onerosa do direito de efetuar o fornecimento mensal de vale alimentação, com a 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação, na forma de cartão magnético, seguida de recargas mensais nos cartões 
para aproximadamente 750 servidores que compõem o quadro de servidores públicos 
do Município de Ivoti. 
 
02 – JUSTIFICATIVA  
Necessidade de contratar serviço de administração e gerenciamento de Auxílio 
Alimentação em benefício de seus servidores, em conformidade com a Legislação 
Municipal. 
 
03 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Crédito do vale alimentação nos cartões magnéticos. 
 
04 –  O número aproximado de servidores a serem beneficiados com vales-alimentação é 
de, aproximadamente, 750 (setecentos e cinquenta reais), os quais receberão o valor 
correspondente  ao crédito a que têm direito, de acordo com a legislação municipal em 
vigor, que poderá ser alterado através de nova legislação municipal, no valor de R$ 15,00 
(quinze reais) por dia útil, com exceção dos sábados, que serão reajustados de acordo 
com a legislação pertinente. 
 
05 -DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado no prazo de no máximo 15 (quinze) dias úteis, em parcela 
única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito bancário,  cujo titular, 
necessariamente deverá ser a licitante.  
 
6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
O contratado disponibilizará os valores dos créditos referente ao Vale Alimentação, que 
poderá ser utilizado para pagamento de gêneros alimentícios em restaurantes, 
supermercados, mercados, empórios e assemelhados.  
 
O Contratado deverá emitir os cartões de vale alimentação, que permitam senha 
individual.  
 
O Contratado deverá efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos 
por meio de arquivo eletrônico a ser fornecido pelo Município de Ivoti. 
 
O Contratado deverá entregar os cartões no endereço da Sede do Município de Ivoti, ou 
em outro endereço, previamente informado ao Contratado, onde a sede e as 
representações do venham a exercer suas atividades.  
 
O Contratado deverá observar os seguintes prazos: Primeira emissão e entrega dos 
cartões: prazo não superior a 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data do pedido feito 
pelo Município de Ivoti;  



 

 
Disponibilização do crédito: em data pré-determinada pelo Município, que observará o 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do pedido, sendo que o 
município fornecerá os dados com, no mínimo, vinte e quatro(24) horas.  
 
Substituição dos cartões: prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da realização do 
pedido de emissão do novo cartão eletrônico;  
 
Manutenção do atendimento ao Município de Ivoti e aos usuários, incluindo eventuais 
substituições de cartões, sem custo adicional. 
 
07 - DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATADO  
Além de outras obrigações estabelecidas neste Anexo, no Contrato ou nas leis vigentes, 
ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do Contratado:  
Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito 
nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 
 
Organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e 
similares que se adapte às necessidades do Município de Ivoti, fornecendo listagem com 
nome e endereço dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pelo 
Contratado, desde que tal alteração não implique a diminuição do número de 
conveniados e na queda do padrão do serviço, fornecendo a referida relação sempre que 
solicitada;  
 
Fornecer gratuitamente os cartões magnéticos para cada beneficiário, quantidade 
estimada de 750 (setecentos e cinquenta) servidores, observando os prazos fixados no 
neste Termo de Referência;  
 
Fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a 
cada beneficiário, em envelope lacrado; 
 
Manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de Atendimento 
ao Cliente - SAC, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar informações, 
receber comunicações de interesse do Município de Ivoti e de seus beneficiários, em 
especial, solicitação de bloqueio dos cartões;  
 
Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos 
cartões magnéticos, através de arquivos eletrônicos; 
 
Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de 
Central de Atendimento 24 horas;  
 
Emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a 
transferência de saldo remanescente para o novo cartão;  
 
 



 

Garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou gêneros 
alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos estabelecimentos 
credenciados;  
 
Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as 
exigências sanitárias e nutricionais, e, ainda o uso indevido dos documentos de 
legitimação ou outras práticas irregulares;  
 
Devolver ao Município de Ivoti os valores dos benefícios comprados indevidamente, em 
até 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação do Município de Ivoti;  
 
Corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus 
adicional, cumprindo todas as determinações do Município de Ivoti;  
 
Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e 
informações que a vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do 
objeto, devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, 
respeitando-se as Leis Municipais.  
 
08 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
Somente serão aceitas as propostas cujo valor global total ofertado não sejam inferiores 
ao limite de R$ 40.000,00(quarenta  mil reais).  
Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 
edital. 
 
09. DO PRAZO 
O prazo da cessão dos serviços é de 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura 
do contrato. 
 
10. DO CONTRATO: 
 A Licitante vencedora deverá apresentar, para assinatura do contrato, os seguintes 
documentos, sob pena de aplicação das sanções e penalidades previstas no item 10 do 
Edital: 
a) Apresentação de termos de convênio celebrados pela  empresa licitante, e, no mínimo, 
3 (três) grandes redes de supermercados com filiais distribuídas a menos de 30km da 
sede do Município de Ivoti, sendo ao menos uma rede de supermercado dentro do 
Município de Ivoti, com a respectiva localização dos mesmos e o compromisso de 
manter os referidos convênios ou substituí-los, imediatamente, por outros de igual porte, 
quando da extinção dos termos. 
b) Relação dos estabelecimentos comerciais filiados à rede da empresa, localizados na 
circunscrição municipal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ANEXO II  - MINUTA DE CONTRATO  
 
“CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBETIVANDO A CESSÃO 
ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O FORNECIMENTO MENSAL DE   VALE-
ALIMENTAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, 
NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA APROXIMADAMENTE 750 
SERVIDORES QUE COMPÕEM O QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE IVOTI/RS.  
 
O MUNICÍPIO DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na 
Av. Presidente Lucena, 3527, na cidade de Ivoti/RS, com CNPJ/MF nº 88.254.909/0001-
17, neste ato representada pela Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, 
ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ................., 
representada por    , Sr.         , sediada à    , nº    , em  , inscrita no CNPJ/MF sob nº          , 
Inscrição Estadual nº        ,  de ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam 
firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às 
normas da Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como ao Edital de 
Concorrência nº 9/2019 : 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada,  objetivando 
a cessão onerosa do direito de efetuar o fornecimento mensal de vale alimentação, com a 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação, na forma de cartão magnético, para aproximadamente 750 servidores que 
compõem o quadro de servidores públicos do município de Ivoti/RS.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
2.1. O prazo da cessão dos serviços é de 60 (sessenta) meses, a acontar de sua assinatura. 
2.2. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer 
tempo, no caso de descumprimento das obrigações aqui estabelecidas. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA:  
3.1. A CONTRATADA pagará ao Município, pela cessão dos serviços, o valor certo e 
ajustado de R$ ...(....). 
3.2 O pagamento será efetuado no prazo de no máximo 15 (quinze) dias úteis, em 
parcela única a contar da assinatura do contrato, mediante depósito bancário,  cujo 
titular, necessariamente deverá ser a licitante.  
3.3 A emissão do cartão magnético e o gerenciamento do mesmo durante o período 
contratual não acarretará quaisquer despesas ao Município ou ao servidor ficando 
vedada a cobrança de taxas de administração, de permanência, entre outras, exceto nos 
casos estabelecidos na alínea “e” da Cláusula Sétima do presente contrato e item 12, 
alíne “e” do Edital.  
 
CLÁUSULA QUARTA:  
Os Cartões deverão ser entregues no endereço da Sede do Município de Ivoti, ou em 
outro endereço, previamente informado ao Contratado, onde a sede e as representações 
do venham a exercer suas atividades.  
 



 

CLÁUSULA QUINTA:  
A Contratada deverá observar os seguintes prazos:  
a) Primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 7(sete) dias úteis, 
contados a partir da data do pedido realizado pelo Município. 
b) A liberação do crédito no cartão magnético de cada servidor deverá ocorrer em data 
pré-determinada pelo Município, que observará o prazo máximo de dois(2) dias úteis, 
contados a partir da data do pedido, sendo que o município fornecerá os dados com, no 
mínimo, vinte e quatro(24) horas; 
c) Substituição dos cartões: prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da realização 
do pedido de emissão do novo cartão eletrônico;  
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O número aproximado de servidores a serem beneficiados com vales-alimentação é de, 
aproximadamente, 750 (setecentos e cinquenta reais), os quais receberão o valor 
correspondente  ao crédito a que têm direito, de acordo com a legislação municipal em 
vigor, que poderá ser alterado através de nova legislação municipal, no valor de R$ 15,00 
(quinze reais) por dia útil, com exceção dos sábados, que serão reajustados de acordo 
com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
São obrigações da CONTRATADA: 
a) fornecer os cartões magnéticos aos novos servidores municipais, sem custo para a 
Administração ou para o novo servidor;  
b) emitir os cartões de vale alimentação, que permitam senha individual.  
c)efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos cartões magnéticos por meio de 
arquivo eletrônico a ser fornecido pelo Município de Ivoti. 
d) entregar os cartões no endereço da Sede do Município de Ivoti, ou em outro endereço, 
previamente informado ao Contratado, onde a sede e as representações do venham a 
exercer suas atividades.  
e) fornecer segunda via dos cartões magnéticos existentes em caso de perda, furto, roubo 
ou dano, podendo cobrar do servidor o valor máximo de R$ 3,00 (três reais) por cartão.    
f)manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e 
crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; 
g)organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e 
similares que se adapte às necessidades do Município de Ivoti, fornecendo listagem com 
nome e endereço dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pelo 
Contratado, desde que tal alteração não implique a diminuição do número de 
conveniados e na queda do padrão do serviço, fornecendo a referida relação sempre que 
solicitada;  
h)fornecer gratuitamente os cartões magnéticos para cada beneficiário, quantidade 
estimada de 750 (setecentos e cinquenta) servidores, observando os prazos fixados no  
Termo de Referência;  
i)fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a 
cada beneficiário, em envelope lacrado; 
j)manter em funcionamento Central de Atendimento Telefônico - Serviço de 
Atendimento ao Cliente - SAC, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para prestar 
informações, receber comunicações de interesse do Município de Ivoti e de seus 
beneficiários, em especial, solicitação de bloqueio dos cartões;  



 

k)fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos 
cartões magnéticos, através de arquivos eletrônicos; 
l)efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de 
Central de Atendimento 24 horas;  
m)emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar 
a transferência de saldo remanescente para o novo cartão;  
n)garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou gêneros 
alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos estabelecimentos 
credenciados;  
o)cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as 
exigências sanitárias e nutricionais, e, ainda o uso indevido dos documentos de 
legitimação ou outras práticas irregulares;  
p)devolver ao Município de Ivoti os valores dos benefícios comprados indevidamente, 
em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação do Município de Ivoti;  
q)corrigir quaisquer faltas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus 
adicional, cumprindo todas as determinações do Município de Ivoti;  
r)manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e 
informações que a vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do 
objeto, devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, 
respeitando-se as Leis Municipais.  
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, independentemente da conclusão de 
seu prazo e de concessão de aviso prévio: 
a) Manifesta deficiência do serviço; 
b) Reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 
c) Abandono total ou parcial do serviço; 
d) Falência ou insolvência; 
e)interesse público devidamente justificado; 
f) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
escrita do MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA NONA: 
I - Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor da proposta, por dia, em caso de 
atraso no repasse dos créditos, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será considerado 
inexecução total do contrato. 
a) Se ocorrer a inexecução total do contrato, na forma do inciso anterior, a multa será 
cumulada com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 02 (dois anos). 
II- Será aplicada multa de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato, por dia, no caso 
de atraso no cumprimento das demais obrigações previstas neste contrato, limitado esta 
a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
a) Se ocorrer a inexecução contratual, na forma do inciso anterior, a multa será cumulada 
com a suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
III – Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando o 
CONTRATADO for reincidente no atraso do cumprimento de qualquer de suas 



 

obrigações, que será aplicável independente das penalidades previstas no incisos 
anteriores. 
IV – O CONTRATANTE poderá, em caso de cumprimento insatisfatório de qualquer das 
obrigações assumidas pelo CONTRATADO, aplicar a penalidade de advertência, 
visando a correção das faltas apontadas. 
a) Se o CONTRATADO, após o recebimento da Advertência, não corrigir as faltas 
apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a cometê-las, o CONTRATANTE aplicará multa 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, podendo, inclusive, proceder a 
rescisão do mesmo.  
V) Será aplicada multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
até um ano, quando o CONTRATADO recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, 
o objeto contratual. 
VI) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, cumulada com 
a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
até dois anos, quando o CONTRATADO recusar-se a executar, sem justa causa, a 
totalidade do objeto contratual. 
VII) Em qualquer caso, a rescisão do contrato, por culpa do CONTRATADO, implicará 
no perdimento, em favor do CONTRATANTE, dos valores repassados ao Município. 
VIII) Se da infração ao contrato, pelo CONTRATADO, decorrer danos patrimonial ao 
CONTRATANTE, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar, aplicado de acordo com os 
critérios fixados nos incisos anteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
A fiscalização da execução do objeto do contrato ficará a cargo do Município, através da 
responsável, Sra. Márcia Magali Motta. 
 
CLÁUSUAL DÉCIMA PRIMEIRA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em 
juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti/RS. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
Prefeitura Municipal de Ivoti, em ....... de........ de 2019. 
 
                                                                               MARTIN CESAR KALKMANN 
                                                                  Contratante 
        Contratada 
Fiscal do Contrato: 
TESTEMUNHAS:                                    
     Ciente em: ......../......./......... Tomas Baumgarten Rost 
                             Procurador 
                          OAB/RS 059.666 



 

   ANEXO III 
 
 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À  
 
Prefeitura Municipal de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, 3527 - Centro – Ivoti - RS. 
Referente: Nº. ____/____, Abertura __ de ______ de ____ às __:__ horas. 
Proponente: 
Razão Social ___________________________________  
Endereço ______________________________________  
Telefone____________________Email__________________________________  
CNPJ: ____________________________  
Assunto: PROPOSTA 
Ilmos. Senhores da Comissão de Licitações 
 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para  

Item Descrição do objeto Valor da 
proposta 

01 Contratação de empresa especializada, objetivando a cessão 
onerosa do direito de efetuar o fornecimento mensal de vale 
alimentação, com a prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na 
forma de cartão magnético, para aproximadamente 750 servidores 
que compõem o quadro de servidores públicos DO MUNICIPIO 
DE IVOTI 

 

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, 
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das 
cláusulas da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura 
do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos 
ou vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame. 
 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
Local e Data. __________________________________ 
 
 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 



 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA CF/1988 
 
 
 
..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ................................................, CI nº 
.................., CPF nº ....................................., DECLARA, para fins do Pregão Presencial nº 
___/____, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, atendendo o disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, bem como o inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Ivoti, .......... de ............................de ......... 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


