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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL
1. OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Administração,
Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Fornecimento de auxílio alimentação e despesas
essenciais por meio de cartão eletrônico com chip ou tarja, para pagamento na aquisição
de gêneros alimentícios e despesas essenciais, junto a descrição da rede de alimentação:
mercados, açougues, mercearias e padarias a serem disponibilizados aos alunos da Rede
Municipal de Ensino, no período de suspensão das aulas, em decorrência de medidas de
enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de São
Caetano do Sul, de acordo com as exigências e das especificações e condições constantes
deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1A presente contratação objetiva atender à demanda de fornecimento de alimentação
e despesas essenciais junto a descrição da rede de alimentação: mercados, açougues,
mercearias e padarias a serem disponibilizados aos beneficiários dos Cartões
indicados pela CONTRATANTE em razão da necessidade de distanciamento social
decorrente da pandemia de Covid-19.
2.2Em razão da urgência no fornecimento de gêneros alimentícios e despesas essenciais
aos beneficiários indicados pela CONTRATANTE para atendimento de suas
necessidades alimentares e despesas essenciais básicas diárias, se justifica a presente
contratação com dispensa de licitação.
2.3O quantitativo apurado para elaboração do presente Termo de Referência foi baseado
na quantidade de alunos da Rede Municipal de Ensino indicados pela CONTRATANTE,
na rede credenciada e nos valores médios dispendidos mensalmente pelos
beneficiários.

3. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 O auxílio alimentação e despesas essenciais deverá ser fornecido por meio de
cartões eletrônicos/magnéticos na forma impressa, personalizados, com nome
completo do aluno, protegidos contra roubo e extravio, senha pessoal e podendo sei

recarregável se necessário, da forma como solicitado pela CONTRATANTE, no que
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couber. A validade dos cartões não poderá ser inferior a 90 (noventa dias), contados da
data de sua emissão.
3.2Na hipótese de utilização de cartão magnético, este deverá possuir sistema de
controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das
transações eletrônicas, pelo usuário no ato da aquisição dos gêneros alimentícios
nos estabelecimentos credenciados.
3.3O auxílio alimentação e despesas deverão ser disponibilizados novos e sem uso,
mantendo um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão
e crédito, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude; personalizados com
nome do usuário, razão social da Contratante e numeração de identificação
seqüencial; em envelope lacrado, com manual básico de utilização e bloqueados, no
caso de cartão magnético. O desbloqueio poderá ser automático quando da primeira
utilização dos cartões ou ser realizado através de Central de Atendimento pelo
usuário.

3.4As informações cadastrais dos alunos, serão fornecidas à CONTRATADA em meio
eletrônico, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a assinatura do contrato.
3.5A emissão do lote de cartões solicitados pela contratante, deverá ser gratuita e a
entrega deverá ocorrer no prazo de até 10 dias corridos.
3.6A execução e entrega do objeto se dará de forma descentralizada, "porta a porta"
nas Unidades Escolares do Município. A CONTRATANTE poderá alterar o local de
entrega dos cartões a qualquer tempo, restando apenas informar à CONTRATADA
por meio de mensagem eletrônica e/ou documento formal.
3.7A Contratante informará à CONTRATADA sempre que houver a necessidade de
emissão de cartões para novos Alunos. O que deverá ser atendido em até 03 (três)
dias úteis, a contar da data de solicitação, devendo ser enviados para o endereço
indicado pela Contratante.
3.8Em caso de perda, extravio ou imperfeições no cartão ou vale, por conta da
CONTRATADA, esta terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de
solicitação da Contratante, para confeccionar e entregar outro cartão com os
créditos disponíveis, no local indicado pela CONTRATANTE.
3.9A CONTRATANTE informará à CONTRATADA sempre que houver desligamento de
qualquer Aluno da Rede Municipal de Ensino.
3.10A CONTRATADA não permitirá que sejam efetivadas transações em cartões que
não tenham saldo disponível.
3.11A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema informatizado (on-line) de

gerenciamento dos benefícios acessível à CONTRATANTE, permitindo a execução
das seguintes funcionalidades mínimas:
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a)operações de cadastro;
b)emissão e cancelamento de cartões;
c)emissão e cancelamento de pedidos;
d)consulta de saldo e extratos;
e)emissão de relatórios;
f)solicitação de pedidos individualmente, para colaborador específico e em
determinado valor;
g)acompanhamento do status das solicitações;

3.12A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes serviços para os Alunos ou
Responsáveis Legais (beneficiários dos cartões):
a)consulta de saldo e extrato dos cartões;
b)consulta de relação atualizada da rede de estabelecimentos credenciados;
c)comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de central
telefônica;
d)alteração de senha;
e)bloqueio de cartão;
f)emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais
de utilização;
3.13Transcorrido o prazo de validade de 90 dias do cartão magnético, eventual saldo
remanescente expurgar dos cartões, não sendo possível recuperá-los.

4.DA REDE CREDENCIADA
4.1No ato de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar, mediante
relação escrita e numerada, que possui, estabelecimentos credenciados no Município.
4.2A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Contratante qualquer
alteração na relação de estabelecimentos credenciados.

5.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
5.1 Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada à
CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e
oitenta mil reais) e o valor global estimado de R$ 5.940.000,00 (cinco milhões,
novecentos e quarenta mil reais), correspondente ao valor dos créditos a serem
disponibilizados aos beneficiários dos cartões, acrescido da taxa de administração
respectiva, no percentual e valores indicados na tabela abaixo.
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ITEM

TAXA DE
/ALOR MENSAL ESTIMADO
/ALOR MENSAL VALOR GLOBAL
PARA OS CRÉDITOS POR ADMINISTRAÇÃO
ESTIMADO
ESTIMADO
CARTÃO
(%)

DESCRIÇÃO
erviços de administração
de benefício de auxílio
alimentação, por meio de
cartão eletrônico com chip

1

e/ou tarja magnética para

R$ 90,00

•

R$ 1.980.000,00

R$ 5.940.000,00

pagamento de gêneros
alimentícios,

conforme

especificações constantes
do Termo de Referência.
5.2As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações
orçamentárias da Lei Orçamentária em vigor.
5.3Entender-se-a pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA assegurar a
utilização pelos beneficiários dos recursos já disponibilizados nos cartões e a
manutenção da rede credenciada.
5.4Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada, por meio de boleto bancário,
sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente serão disponibilizados aos
beneficiários após a efetiva quitação dos boletos pela CONTRATANTE, observados os
prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DE PREÇO
6.1 Os valores pagos à CONTRATADA são justificados com base em contratações similares
de outros entes públicos.

7. EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1.A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de 22.000 (vinte e dois
mil), divididos entre os segmentos: Educação Infantil: 7.000, Ensino Fundamental:
13.000 e Ensino Médio: 2.000, sendo o valor mensal estimado do benefício a ser
disponibilizado em cada cartão de R$ 90,00, podendo ser alterado pela CONTRATANTE.
7.2.Os cartões devem ser emitidos para os alunos matriculados na Rede Municipal com
CPF válido.
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7.3Os cartões emitidos deverão permitir a habilitação de senha individual e
intransferível ou mecanismo similar, de forma a garantir privacidade e segurança na
utilização.
7.4Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser desbloqueados pelos
beneficiários nos canais disponibilizados pela CONTRATADA.
7.5A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando achar necessário,
por meio do sistema próprio da CONTRATADA. Os créditos serão disponibilizados para
uso pelos beneficiários em até 2 (dois) dias úteis contados do pagamento, pela
CONTRATANTE, dos valores respectivos à CONTRATADA.
7.6Os créditos ficarão disponíveis para utilização pelo beneficiário, sendo certo que os
valores serão expurgados caso não haja utilização do beneficiário pelo período de 90
(noventa) dias contados da data da disponibilização, após o qual, serão estornados e os
respectivos cartões cancelados.
7.7A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos credenciados para
fornecimento de gêneros alimentícios na localidade composta por estabelecimentos
suficientes para atender os usuários, assegurando o regular repasse a tais
estabelecimentos dos valores decorrentes das compras efetuadas com os cartões
emitidos nos termos desta contratação, observadas as condições contratuais acordadas.
7.8A rede credenciada poderá ser consultada a qualquer tempo pela CONTRATANTE e
pelos beneficiários no site e aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA.
7.9A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte ao usuário sendo realizado 24
horas por 7 dias por semana, via central de atendimento telefônico.
7.10Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em até 07 dias úteis
contados da data da solicitação pelo usuário por meio da central de atendimento
telefônico da CONTRATADA, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para
distribuição ao beneficiário.
7.11Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário, poderá ser cobrada
tarifa para emissão da segunda via do cartão, conforme tabela padrão de tarifas da
CONTRATADA.
7.12Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão será
imediatamente bloqueado quando da comunicação da ocorrência por meio da central
de atendimento telefônico da CONTRATADA. Um novo cartão será emitido pela
CONTRATADA em até a ser alinhado caso a caso com a área de Logística dias úteis
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contados da data da comunicação pelo usuário, sendo entregues na sede da
CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário.
7.13Ressalvadas as hipóteses de furto ou roubo devidamente formalizados em boletim
de ocorrência, poderá ser cobrada tarifa para emissão da segunda via do cartão,
conforme tabela padrão de tarifas da CONTRATADA, sendo a tarifa descontada dos
valores dos créditos disponibilizados ao usuário ou cobrada da CONTRATANTE.
7.14O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio será
disponibilizado para uso no novo cartão. Nada obstante, a CONTRATADA não se
responsabiliza pelo uso indevido do cartão antes da comunicação de sua perda, roubo,
furto ou extravio pelo usuário.
7.15Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato de utilização do
cartão a qualquer tempo, por meio do site ou aplicativo disponibilizados pela
CONTRATADA.
7.16A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os funcionários da
CONTRATADA e CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

8. HABILITAÇÃO
8.1.Para habilitação jurídica, após a declaração da empresa vencedora, para a
subscrição do contrato a interessada deverá apresentar:
•registro comercial, no caso de empresa individual;
•ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; e,
•inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
8.2.Para qualificação econômico-financeira, a interessada deverá apresentar:
•prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
•prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto desta contratação;
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•prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede da empresa;
•prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e,
•prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.
8.3.Para qualificação técnica, a interessada deverá apresentar:
•Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado comprovando ter a empresa desempenhado, de forma
satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto desta contratação, aceito o somatório de atestados para
comprovação da quantidade exigida;
•Registro ou prova de inscrição vigente da empresa no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT, conforme Portaria/MTE n^ 3 de 01/03/202 e Lei n^ 6.321

de 14/04/1976;
•Registro no Conselho Regional de Nutrição da circunscrição de sua sede,
consoante determina o parágrafo único do art. 15, da Lei Federal n.g 6.583/78
c/c art. 18, do Decreto n. 84.444/80, devendo possuir em seus quadros
Responsável Técnico para a execução dos serviços, na forma do art. 59 da
Portaria Interministerial (Ministérios do Trabalho, Fazenda, Saúde, Previdência
Social e Desenvolvimento Social) n.2 66 de 25/08/2006.
8.4.Para qualificação econômico-financeira, a interessada deverá apresentar:
•balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis, publicados em Diário Oficial;
•comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos
dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ac
último exercício, exigíveis na forma da lei:
LG = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo / passivo circulante +
passivo não circulante
SG = ativo total / passivo circulante + passivo não circulante
LC = ativo circulante / passivo circulante
•certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da empresa.
8.5.Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
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8.6. A interessada deverá apresentar declaração de cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7^ da Constituição Federal.
8.7 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou em via eletrônica, esta última alternativa em virtude das medidas de
saúde pública adotadas durante a atual epidemia.

9.PRAZO DA CONTRATAÇÃO
9.1 A contratação vigorará pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de
assinatura do contrato.

10.GESTOR DO CONTRATO
10.1Caberá ao Gestor e/ou aos Fiscais do contrato nomeados pela CONTRATANTE o
acompanhamento, a coordenação e a fiscalização do contrato, além da manutenção das
anotações e registros de todas as ocorrências, com intuito de determinar o que for
necessário à regularização das falhas ou problemas observados.
10.2O Gestor e os Fiscais do contrato deverão conferir a movimentação e atestar as
faturas correspondentes aos serviços, condição indispensável para a quitação das
mesmas.

11.VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.O valor total estimado total para a contratação é de R$ 5.940.000,00,
correspondente ao valor total dos créditos a serem disponibilizados aos beneficiários
dos cartões.

11.2.As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações
orçamentárias da Lei Orçamentária em vigor.
11.3A contratação será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária - 02.09.07
Classificação Funcional -12.365.0400.2.040
Natureza da Despesa - 3.3.90.39.00

Ficha - 344
Vínculo - 01.312
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Unidade Orçamentária - 02.09.07
Classificação Funcional -12.361.0400.2.040
Natureza da Despesa - 3.3.90.39.00

Ficha - 337
Vínculo-01.312

Unidade Orçamentária - 02 09.04
Classificação Funcional - 12 362.0400.2.050
Natureza da Despesa - 3 .3.90.39.00
Ficha - 303
Vínculo-01. 312

São Caetano do Sul, 04 de maio de 2020.

FabricJp Opd^^nho de Faria
Respons^vel pelo Expediente
Secretaria Municipal de Educação
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