
 

 

 
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 88/2021 

Contratação de Serviços. 
 

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 19/2021 
 

Tipo: MENOR TAXA ADMINISTRATIVA 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES 
DE VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU COM CHIP, COM 
SENHA PESSOAL, PARA RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME 
DEMANDA DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AGROLÂNDIA. 
 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas do dia 24/11/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 08:55 horas do dia 24/11/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 9:00 horas do dia 24/11/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefone/Fax (047) 3534-4212/ www.agrolandia.sc.gov.br 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 88/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2021 

 
DATA DE ABERTURA: 24/11/2021 
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ 08:30 DO DIA 24/11/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS DO DIA 24/11/2021 
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA/SC, 
RUA DOS PIONEIROS, Nº 109 – CENTRO – SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CEP 88420-000. 
 
O Município de Agrolândia, através do Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CONTANTE, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação do tipo MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, sob a modalidade de 
Pregão, nos termos da Lei Federal Nº 10.520, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementar Nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Municipal Nº 2.266, de 12 de Junho de 2013, 
Projeto de Lei Nº 047, DE 13 de Setembro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações. 
 
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Justifica-se a necessidade de realizar PREGÃO ELETRÔNICO, em atendimento em legislação federal que 
indica preferência desta em detrimento de outras formas de licitar. O município melhorou sua rede de 
internet o que possibilita efetuar testes com pregão eletrônico em eventuais licitações. 
 

1. OBJETO 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU 
COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME DEMANDA 
DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AGROLÂNDIA, conforme características, especifica-
ções e quantidades constantes neste edital. 
 
1.2. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I - Modelo declaração Conjunta; 
b) Anexo II - Termo de Referência; 
c) Anexo III - Modelo Proposta; 
d) Anexo IV - Modelo de Minuta de Contrato; 
e) Anexo V - Termo de Adesão; 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças. 

 Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000. 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Web Site: www.agrolandia.sc.gov.br 
Telefone: (47)3534212 - (47)35344155 

 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pág.4/ 47 

 

 

f) Anexo VI – Custo Pela Utilização do Sistema. 
g) Anexo VII - LEI Nº 2.836, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. 
h) Anexo VIII - LEI Nº 2.266, DE 12 DE JUNHO DE 2013.  

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabe-
lecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam to-
das as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras - BNC. 
 
2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sido declarada inidônea por órgão ou enti-
dade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que 
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
 
2.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o fechamento do 
recebimento das propostas. 
 
2.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras - BNC (Anexo V); 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilita-
ção previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras - BNC (Ane-
xo V); 

 
2.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante participante do certame, 
que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao plano defi-
nido pela Bolsa Nacional de Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos re-
cursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BNC – Bolsa 
Nacional de Compras, Anexo VI. 
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2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos pela 
Lei Complementar 123/2006, de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo declarando-o, conforme anexo 
I – DECLARAÇÃO CONJUNTA; 
 
2.9. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no país e aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos ou que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar ou contra-
tar com a Administração, conforme inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
2.10. Também não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma 
de constituição; 
 
2.11. A participação no presente certame implica no reconhecimento quanto à inexistência de qual-
quer fato impeditivo para participar em licitações, bem como celebrar contratos com a administração 
pública. 
 
2.12. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
 
2.13. Caberá ao fornecedor 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 emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
2.14. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamen-
te ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou enti-
dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de aces-
so, ainda que por terceiros. 
 
2.15. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação. 
 
2.16. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor famili-
ar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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2.17. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vi-
gente; 
b) Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo(s); 
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber cita-
ção e responder administrativa ou judicialmente; 
d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário). 
 
2.18. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo telefo-
ne: Pinhais/PR (41) 3557-2301, ou através da Bolsa Nacional de Compras - BNC ou pelo e-mail conta-
to@bnc.org.br. 
 

3. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 

 
3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 2.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br. 
 
3.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
3.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha priva-
tiva. 
 
3.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão ele-
trônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC - Bolsa Nacio-
nal de Compras. 
 
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer tran-
sação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/
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3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
4.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscri-
tos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
 
4.2. Até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer inte-
ressado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 
 
4.3. O pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus anexos, emitirá sua 
decisão no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
 
4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
4.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pre-
goeiro, até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusi-
vamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
4.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 
 
4.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
4.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
4.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os partici-
pantes e a administração. 
 
4.10. As Impugnações, Esclarecimentos e os recursos deverão ser enviados diretamente no Sistema Ele-
trônico, e deverá ser também enviado uma cópia por e-mail (licitacao@agrolandia.sc.gov.br) para que 
seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este. 
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5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os do-
cumentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilita-
ção, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da 
LC nº 123, de 2006. 
 
5.4. Incumbirá ao 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 emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os docu-
mentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresen-
tadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
 

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos se-
guintes campos: 
 

6.1.1. PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças. 

 Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000. 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Web Site: www.agrolandia.sc.gov.br 
Telefone: (47)3534212 - (47)35344155 

 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pág.9/ 47 

 

 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, tra-
balhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no forneci-
mento dos bens. 
 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva res-
ponsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, sob pena de desclassificação. 
 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contra-
tações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

 

7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na da-
ta, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não este-
jam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamen-

to em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, le-

vado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas partici-
parão da fase de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no re-
gistro. 
 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da ses-
são e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
7.8. Não haverá valor mínimo de diferença de percentual de taxa de administração. SERÃO PERMITI-
DOS VALORES NEGATIVOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.8.1. SENDO VENCEDOR O QUE OFERTAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA, ESSE PERCENTUAL 
SERÁ DESCONTADO DO VALOR MENSAL DE REPASSE PARA A EMPRESA VENCEDORA. VALOR DE DES-
CONTO ENTRARÁ COMO RECEITA DO MUNICIPIO. Ex. Valor do Repasse + (Valor do vale Alimentação x 
Taxa de Administração) = Repasse para empresa vencedora da licitação. Sendo valor 100.000,00 E TA-
XA DE -1, temos: 100.000,00 + (100.000 -(-1%)) = 100.000 + (-1.000,00) = 100.000 –1.000 = 99.000,00, 
ou seja, município repassará para a empresa R$ 99.000,00 (noventa e nove mil) reais. 
 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 
licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 
 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
 
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
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7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.17. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 
conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 
7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colo-
cada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 
o disposto nos art. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontra-
rem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
 
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio en-
tre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
 
7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços 
prestados por: 
 
a) por empresas brasileiras; 
b) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
c) 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. 
 
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as pro-
postas empatadas. 
 
7.29. ENCERRADA A ETAPA DE ENVIO DE LANCES DA SESSÃO PÚBLICA, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCA-
MINHAR, PELO SISTEMA ELETRÔNICO, CONTRAPROPOSTA AO LICITANTE QUE TENHA APRESENTADO 
O MELHOR PREÇO, PARA QUE SEJA OBTIDA MELHOR PROPOSTA, VEDADA A NEGOCIAÇÃO EM CON-
DIÇÕES DIFERENTES DAS PREVISTAS NESTE EDITAL. 

7.29.1. A NEGOCIAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA, PODENDO SER ACOMPANHADA 
PELOS DEMAIS LICITANTES. 

7.29.2. O PREGOEIRO SOLICITARÁ AO LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO QUE, NO PRAZO 
MÁXIMO DE 01h00min (UMA HORA), ENVIE A PROPOSTA READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 
OFERTADO APÓS A NEGOCIAÇÃO REALIZADA, JUNTAMENTE COM APRESENTAÇÃO DE 
PROSPECTOS/FOLDERS/CATÁLOGOS DO EQUIPAMENTO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA; 
7.29.3. NÃO HAVENDO NEGOCIAÇÃO POR PARTE DO PREGOEIRO OS LICITANTES VENCEDORES DA 
MELHOR OFERTA, FICAM AUTOMATICAMENTE INTIMADOS A APRESENTAREM AS PROPOSTAS 
READEQUADAS, NESTE PERÍODO DE 01h00min (UMA HORA). 
 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para con-
tratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior a TAXA 
MÁXIMA FIXADA (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no 
prazo de 01 (Uma) hora sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horá-
rio para a sua continuidade. 
 
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a nego-
ciação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais li-
citantes. 
 
8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verifi-
cação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitan-
te, observado o disposto neste Edital. 
 

9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à con-
firmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 
em formato digital, via e-mail, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
9.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.2.1. HABILITAÇÃOJURÍDICA: 
 
a) ATOS CONSTITUTIVOS, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL, em vigor, devidamente registrado na for-
ma da lei (dispensada apresentação se o mesmo foi apresentado no credenciamento); 
b) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser apresentados 
acompanhados de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO de seus administradores (dispensada apresentação se o 
mesmo foi apresentado no credenciamento); 
c) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou domicí-
lio da Licitante (dispensada apresentação se o mesmo foi apresentado no credenciamento); 
d) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores (dispensada apresentação se o mesmo foi apresentado no credenciamento); 
e) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen-
to no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
9.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO I, devidamente assinada pelo representante legal da 
empresa, sob as penalidades cabíveis; 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, mediante apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou/realiza fornecimento compatível em 
característica, com o objeto da presente licitação, devidamente assinado pelo representante legal e em 
papel timbrado do emissor, com firma reconhecida quando se tratar de pessoa jurídica de direito priva-
do, comprovando que atende e integra tão somente os estabelecimentos comerciais cadastrados no 
Município, não podendo ser usado em qualquer outro município. 
 
9.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 
dentro de seu prazo de validade (Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de 
Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e 
Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema Eproc quando no SAJ. As duas certidões 
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.);  
 
9.2.4. REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: 
 
a) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ). 
 
b) CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 003 de 22/11/2005; 
 
c) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou 
documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
d) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, emitida pela Prefeitura da sede da licitante; 
 
e) PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), obtida através do site do Tribunal Superior 
do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
9.2.5. CONSULTAS: 
 

9.2.5.1: O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
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a) A existência de registros impeditivos de contratação, incluídos na Lista de declarados 
irregulares, inidôneos e inabilitados pelo Tribunal de Contas da União disponível no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

b) Além da habitual pesquisa que deve ser realizada no módulo SICAF do sistema SIASG - 
consulta por CNPJ - pelo link https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf  

9.2.5.2. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante 
em qualquer das consultas anteriores, o mesmo será inabilitado. 

9.2.5.3. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões 
para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
 
9.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou em-
presa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regulari-
dade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declara-
ção do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilita-
ção do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos lici-
tantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra mi-
croempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documen-
tação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
 
9.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.   
 
9.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
9.8. A empresa vencedora do certame TERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) dias corridos para apresentar ao 
município Comprovante de ter no município de AGROLÂNDIA, no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos 
credenciados no ramo, qual seja, SUPERMERCADOS, MERCEARIAS, PADARIAS E AÇOUGUES. Deverá a 
empresa licitante apresentar cópia do contrato de credenciamento. Ex.: 01 mercearia/verdureira, 01 
frigorífico, 01 padaria, 02 supermercados.  
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9.8.1. Caso a empresa vencedora, dentro do prazo estipulado, não apresentar rede credenciada, 
será desclassificada sendo concedido a segunda colocada o mesmo prazo para apresentação de 
rede credenciada e assim por diante.  

9.8.1.1. Para A empresa vencedora (1ª colocada) que deixar de apresentar rede credencia-
da, o que impedirá a imediata prestação do serviço a consequente assinatura do contrato 
e o fornecimento do vale alimentação para os servidores, será aplicada automaticamente 
multa de 5 % sobre o valor estimado da parcela mensal de vale alimentação. Também será 
instaurado procedimento legal visando aplicação de penalidades previstas em Lei e neste 
edital. (Lei 10.520, Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, fa-
lhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer frau-
de fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Mu-
nicípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuí-
zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.) 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo máximo de 01 
hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo lici-
tante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fa-
bricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.3. Os preços deverão ser expressos em PORCENTUAL, indicando taxa mínima de ADMINISTRAÇÃO. 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primei-
ros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
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10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro lici-
tante. 
 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sis-
tema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de mo-
tivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constan-
te neste Edital. 
 

12. DAS PENALIDADES 
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12.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar o empenho, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execu-
ção de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
 
12.2. Outras Penalidades: o atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará o fornecedor às penalida-
des previstas no Art. 86 e 87 da Lei 8666/93, que será: 
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
12.3. A convocação para a retirada da Nota de Empenho, caso se fizer necessário, será feita mediante 
publicação no DOM/SC (Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina) no seguinte endereço eletrôni-
co: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br. O DOM/SC é o órgão oficial da Prefeitura de Agrolândia para 
publicações legais. 
 
12.4. Todas as penalidades, bem como notificações, serão publicadas no DOM/SC que é o órgão oficial 
da Prefeitura de Agrolândia para publicações legais. 
 

13. DA DOTAÇÃO 

 
13.1. As despesas de correntes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos orçamentários 
para 2021: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2003 Manut. da Secr. de Administracao Planej. e Financa 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2054 Manutencao do Conselho Tutelar 
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3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2016 Manutencao da Educacao Infantil 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2018 Manutencao do Ensino Fundamental 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2022 Manut. do Desporto Amador 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

7 Secretaria de Infra-estrutura 

1 Secretaria de Infra-estrutura 

2034 Manut. da Secr. de Infraestrutura 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

8 Sec. de Desenvolvimento Rural 

1 Sec. de Desenvolvimento Rural 

2039 Manut. da Sec. de Desenvolvimento Rura 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

12 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

1 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

2051 Manut. do Fundo Municipal de Saude 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 
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1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

10 Fundo Municipal de Assistencia Social Agrolandia 

1 Fundo Municipal de Assistencia Social Agrolandia 

2049 Manutencao da Assistencia Social 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

 

14. DO PAGAMENTO 

 
14.1. Conforme determina a lei, o servidor receberá o valor do auxílio alimentação por dia trabalhado. 
Portanto o município, até dia 1º de cada mês disponibilizará a empresa vencedora a relação dos 
servidores com os valores do vale alimentação, autorizando a carga dos cartões, até o Quinto dia útil, 
após o envio da relação dos servidores. Após a carga, a empresa administradora emitirá boleto com 
inclusão de taxa de administração obtida no certame, e o município efetuará o pagamento em até 10 
(dez) dias. 
 
14.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qual-
quer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 

15. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
15.1. Os cartões deverão ser entregues na Prefeitura de AGROLÂNDIA/SC em no máximo 10 dias após 
recebimento de lista de servidores. Endereço para entrega de cartões: RUA DOS PIONEIROS, 109, 
Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
15.2. O prazo máximo para entrega de cartões é de 10 dias, sempre que solicitado pelo setor de RH da 
Prefeitura. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. O presente edital e anexos estão disponibilizados no Site Oficial da Prefeitura de Agrolândia/SC: 
www.agrolandia.sc.gov.br e no site do Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico. 
 
16.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente certame. 
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16.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
16.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no Pa-
rágrafo 1º ,Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 9648/98. 
 
16.5. A recusa em assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento 
da notificação, sem justificativa por escrito e aceita pelo Setor de Compras e Licitações, restará caduco o 
seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas no Item 12 deste edital. 
 
16.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observa-
das na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
16.7. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado 
da licitação submetido ao Chefe do Poder Executivo para o procedimento de homologação. 
 
16.8. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação 
plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante 
que, tendo–o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregulari-
dades que o viciem. 
 
16.9. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações con-
tidas no presente Pregão, poderão ser solicitados, por escrito, ao Setor de Licitações, no e-mail: licita-
cao@agrolandia.sc.gov.br. 
 
Agrolândia/SC, 04 de Outubro de 2021. 
 

__________________________ 
JOSÉ CONSTANTE 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 

 
........................................................  inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (a) .................................... , DECLARA que: 
 

 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conheci-
mento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o forneci-
mento dos materiais, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, 
sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o ob-
jeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licita-
tório,  

 

 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administra-
ção Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

 Não existem fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

 

 Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de ge-
rência, administração ou tomada de decisão. 

 

 Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 
( ) MICROEMPRESA/ME –Receita bruta anual igual ou inferior a R$360.000,00 e estando 
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06 e alterações. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EPP –Receita bruta anual superior a R$360.000,00 e 
igual ou inferior a R$4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legal-
mente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 
4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações. 
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(  ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL/MEI -Receita bruta anual de  até  R$81.000,00  
estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enqua-
drar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/06 e alterações. 
Observações: 
Esta declaração poderá ser preenchida somente pela empresa enquadrada como ME, EPP 
ou MEI, nos termos da LC nº 123/2006 e alterações; 
A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da 
empresa como ME, EPP ou MEI, nos termos da LC nº 123/2006 e alterações, ou a opção 
pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. 
 

 
 

_____________, em ____ de ______ 2021. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU 
COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME DEMANDA 
DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AGROLÂNDIA. 
 
1.2. O cartão magnético deverá ser aceito como meio de pagamento nos estabelecimentos credencia-
dos utilizado, exclusivamente, para a compra de gêneros alimentícios. Fica expressamente vedada a 
compra de bebidas alcoólicas e cigarros. 
  
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. Proporcionar o fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais, previsto 
em LEI MUNICIPAL N° 2.266, DE 12 DE JUNHO DE 2013 e alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 2.836, DE 06 DE 

OUTUBRO DE 2021, por meio da contratação de empresa que forneça cartões magnéticos e rede de 
serviços adequada para utilização de créditos pelos beneficiários. 
 
2.2. Para os fins deste Termo de Referência serão considerados usuários do sistema de fornecimento do 
auxílio-alimentação para, aproximadamente, 320 (TREZENTOS E VINTE) servidores públicos municipais 
ativos da Prefeitura de AGROLÂNDIA/SC. 
 
3. ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO: 
 
3.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1.1.  A CONTRATADA deverá executar os serviços expressamente relacionados a seguir, assim como, 
todos aqueles necessários à plena execução do objeto deste Termo de Referência: 
 
3.1.2. Fornecer os Cartões Magnéticos, conforme descrição do item “1. Objeto”, deste TR, identificados 
com o nome do beneficiário e as respectivas senhas, no prazo de 10 (dez) dias após a disponibilização, 
pelo RH da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, da lista dos beneficiários que receberão os valores a se-
rem repassados; 
 
3.1.3. Os cartões magnéticos solicitados deverão ser entregues, na quantidade e no prazo assinalado, na 
sede da PREFEITURA DE AGROLÂNDIA, junto ao Setor de RH (RECURSOS HUMANOS), devidamente em-
balados, sem quaisquer ônus adicionais; 
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3.1.4. Fornecer recursos de software para processamento, gerenciamento, comunicação entre a SECRE-
TARIA MUNICIPAL e a CONTRATADA, possibilitando o controle de cargas e das solicitações dos Cartões 
Magnéticos, acesso e visualização de toda a movimentação efetuada pelos beneficiários com a discrimi-
nação do número do cartão, nome do beneficiário, número da autorização, data e valor da compra, bem 
como o nome do estabelecimento que efetuou a venda; 
 
3.1.5. Fornecer treinamento aos servidores indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL para operar o siste-
ma disponibilizado pela Contratada prevendo recursos de proteção digital com códigos de acesso com 
login (identificação) e password (senha); 
 
3.1.6. Efetuar o crédito nos Cartões Magnéticos até o Quinto dia útil após comunicação da SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, via sistema;  
 
3.1.7. Fornecer, na modalidade EMERGENCIAL, sem aposição do nome do beneficiário, para atender 
demanda sazonal, Cartões Magnéticos, que deverão ser liberados pela CONTRATADA no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas após comunicação, via sistema; 
 
3.1.8. Efetuar bloqueio de valores sempre que solicitado pela administração; 
 
3.1.9. Bloquear os cartões que porventura tenham sido perdidos, no prazo máximo de 24 (vinte e qua-
tro) horas a partir da comunicação do BENEFICIÁRIO; 
 
3.1.10. Fornecer novos cartões, no caso de perdas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
comunicação da SECRETARIA MUNICIPAL; 
 
3.1.11. Na hipótese de a CONTRATADA adotar, por qualquer motivo, alteração dos cartões magnéticos 
e/ou dos meios tecnológicos diferentes para prestação do serviço contratado, os custos não poderão ser 
repassados à CONTRATANTE; 
 
3.1.12. Responderá a CONTRATADA por todas as obrigações fiscais, tributárias, cíveis, penais, trabalhis-
tas, sindicais, etc, definidas pela legislação, recolhendo todos os tributos devidos e contribuindo de for-
ma ativa para o desenvolvimento social e econômico da comunidade; 
 
3.1.13. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as obrigações as-
sumidas, nos termos e condições estabelecidas. 
 
4. PAGAMENTO: 
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4.1. Conforme determina a lei, o servidor receberá o valor do auxílio alimentação por dia trabalhado. 
Portanto o município, até dia 1º de cada mês disponibilizará a empresa vencedora a relação dos 
servidores com os valores do vale alimentação, autorizando a carga dos cartões, até o Quinto dia útil, 
após o envio da relação dos servidores. Após a carga, a empresa administradora emitirá boleto com 
inclusão de taxa de administração obtida no certame, e o município efetuará o pagamento em até 10 
(dez) dias, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço, que deverá ser conferida pela Diretoria 
Administrativo/Financeira. 
 
5. REDE CREDENCIADA 
 
5.1. A EMPRESA SE COMPROMETE A APRESENTAR AO MUNICIPIO REDE CREDENCIADA PARA QUE O 
MESMO DIVULGUE PARA SEUS SERVIDORES. 
 
6. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS: 
 

Quantidade estimada 
de cartões 

Valor Por Dia 
Trabalhado – R$ 

Valor Estimado Mensal 
por Servidor* 

Taxa de Administração 
MAXIMO % 

320 10,00 R$ 200,00 2,00 
* Considerando que o servidor trabalhe 05 (Cinco) dias por semana, 04 (Quatro) semanas por mês. 
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ANEXO III - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 
 
NOMEDA EMPRESA: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 
E-MAIL 
FONE:  
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº  19/2021, acatando todas as estipulações consignadas no Edital e seus Anexos. (Abaixo 
segue Modelo). 
 

ITEM QUANT. UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 

01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 
GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE 
ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU 

COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA 
RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME 

DEMANDA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA 
PREFEITURA DE AGROLÂNDIA 
 

% 
PORCENTUAL 
 

 

 
TOTAL GERAL DA PROPOSTA R$________________(_________________________________________) 
    
 
VALIDADE DA PROPOSTA: será de 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data estabelecida para a 
entrega do envelope nº 01 –“PROPOSTA DE PREÇOS". 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme determina a lei, o servidor receberá o valor do auxílio 
alimentação por dia trabalhado. Portanto o município, até dia 1º de cada mês disponibilizará a empresa 
vencedora a relação dos servidores com os valores do vale alimentação, autorizando a carga dos 
cartões, até o Quinto dia útil, após o envio da relação dos servidores. Após a carga, a empresa 
administradora emitirá boleto com inclusão de taxa de administração obtida no certame, e o município 
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço, que 
deverá ser conferida pela Diretoria Administrativo/Financeira. 
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A proposta deverá apresentar menor taxa de administração, podendo ser taxas negativas. 
Obs.: A plataforma utilizada para processamento do PREGÃO ELETRONICO não aceita taxa inicial de 
“ZERO”. 
 
Declaramos que o produto/serviço cotado atende à todas as especificações contidas do Edital modali-
dade Pregão Eletrônico nº /2021, conforme disposto no termo de referência, Anexo I. 
 
Obs: No preço cotado já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encar-
gos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas quaisquer 
que incidam sobre a contratação. 
 
Banco: 
Agência: 
C/C: 
 
Data,  
 
 
 

____________________________. 
Nome e assinatura do 

Representante da Empresa 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  /2021 
 

PROCESSO Nº 88/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Agrolândia, com sede à Rua dos 
Pioneiros, nº 109, Centro, cidade de Agrolândia, CEP: 88.420-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.582/0001-44, neste ato 
representado por seu prefeito municipal o Sr. Sr. JOSÉ CONSTANTE, 
Prefeito Municipal, inscrito sob CPF nº 907.755.039-91 e RG sob nº 
2.918.147, residente e domiciliado na Avenida 25 de Julho, nº 67, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa..................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............, com sede na Rua 
............................, n.º ..........., Município de ......................, Estado 
........................., CEP....................., telefone ......................, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a)......................inscrito no CPF 
n.º......................, residente e domiciliado em.................................., 
doravante denominada CONTRATADA celebram este Termo de 
Contrato, de conformidade com o Pregão Eletrônico Nº 19/2021 de 
acordo com as disposições previstas nas Lei nº. 10.520/02 e Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE 
VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU COM CHIP, COM SENHA PESSOAL, PARA 
RECARGAS MENSAIS, SOLICITADOS CONFORME DEMANDA DESTINADO AOS SERVIDORES DA 
PREFEITURA DE AGROLÂNDIA. 
 
Parágrafo Único – Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 19/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
A) Dos valores:  
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Os valores a serem pagos serão os de consumo mês, acrescidos da taxa de administração de ......... %. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA MEDIÇÃO 
 
A CONTRATADA deverá executar os serviços expressamente relacionados a seguir, assim como, todos 
aqueles necessários à plena execução do objeto deste Termo de Referência:  
 
a) Fornecer os Cartões Magnéticos, conforme descrição do item “1 – Objeto”, deste TR, identificados 
com o nome do beneficiário e as respectivas senhas, no prazo de 10 (dez) dias após a disponibilização, 
pelo SETOR DE RECURSOS HUMANOS, da lista dos beneficiários que receberão os valores a serem repas-
sados; 

b) Os cartões magnéticos solicitados deverão ser entregues, na quantidade e no prazo assinalado, na 
sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, junto ao Setor de 
RH, sito a Rua dos Pioneiros, nº 109, Centro, Agrolândia/SC, devidamente embalados, sem quaisquer 
ônus adicionais; 

c) Fornecer recursos de software para processamento, gerenciamento, comunicação entre a SECRETA-
RIA MUNICIPAL e a CONTRATADA, possibilitando o controle de cargas e das solicitações dos Cartões 
Magnéticos, acesso e visualização de toda a movimentação efetuada pelos beneficiários com a discrimi-
nação do número do cartão, nome do beneficiário, número da autorização, data e valor da compra, bem 
como o nome do estabelecimento que efetuou a venda; 

d) Fornecer treinamento aos servidores indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL para operar o sistema 
disponibilizado pela Contratada prevendo recursos de proteção digital com códigos de acesso com login 
(identificação) e password (senha); 

e) Efetuar o crédito nos Cartões Magnéticos no prazo máximo de 4 (quatro) horas após comunicação da 
SECRETARIA, via sistema; 
f) Fornecer, na modalidade EMERGENCIAL, sem aposição do nome do beneficiário, para atender de-
manda sazonal, Cartões Magnéticos, que deverão ser liberados pela CONTRATADA no prazo máximo de 
até 24 (vinte e quatro) horas após comunicação, via sistema; 

g) Efetuar bloqueio do cartão, sempre que solicitado pela administração, respeitando o previsto em lei 
municipal; 

h) Bloquear os cartões que porventura tenham sido perdidos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da comunicação do BENEFICIÁRIO; 

i) Fornecer novos cartões, no caso de perdas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da co-
municação da SECRETARIA MUNICIPAL; na hipótese de a CONTRATADA adotar, por qualquer motivo, 
alteração dos cartões magnéticos e/ou dos meios tecnológicos diferentes para prestação do serviço con-
tratado, os custos não poderão ser repassados à Prefeitura;  
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j) Responderá a CONTRATADA por todas as obrigações fiscais, tributárias, cíveis, penais, trabalhistas, 
sindicais, etc, definidas pela legislação, recolhendo todos os tributos devidos e contribuindo de forma 
ativa para o desenvolvimento social e econômico da comunidade; 

l) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as obrigações assumidas, 
nos termos e condições estabelecidas. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
Conforme determina a lei, o servidor receberá o valor do auxílio alimentação por dia trabalhado. 
Portanto o município, até dia 1º de cada mês disponibilizará a empresa vencedora a relação dos 
servidores com os valores do vale alimentação, autorizando a carga dos cartões, até o Quinto dia útil, 
após o envio da relação dos servidores. Após a carga, a empresa administradora emitirá boleto com 
inclusão de taxa de administração obtida no certame, e o município efetuará o pagamento em até 10 
(dez) dias, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço, que deverá ser conferida pela Diretoria 
Administrativo/Financeira. 
 

Parágrafo Primeiro - Os quantitativos poderão sofrer alterações no decorrer de sua vigência. Portanto, 
só será pago o que for efetivamente utilizado, conforme as necessidades do órgão, observado Art. 65, 
parágrafo 2º, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

Parágrafo Terceiro - O Contrato poderá ser reajustado após 12 meses, através do INPC. 

 

Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Quinto - Os recursos relativos à presente contratação são provenientes da seguinte dotação 
orçamentária:  
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2003 Manut. da Secr. de Administracao Planej. e Financa 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 
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3 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

1 Sec. de Administracao, Planej. e Financas 

2054 Manutencao do Conselho Tutelar 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2016 Manutencao da Educacao Infantil 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2018 Manutencao do Ensino Fundamental 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2022 Manut. do Desporto Amador 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

7 Secretaria de Infra-estrutura 

1 Secretaria de Infra-estrutura 

2034 Manut. da Secr. de Infraestrutura 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

8 Sec. de Desenvolvimento Rural 

1 Sec. de Desenvolvimento Rural 

2039 Manut. da Sec. de Desenvolvimento Rura 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 

Código Dotação Descrição 

12 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 
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1 Fundo Municipal de Saude de Agrolandia 

2051 Manut. do Fundo Municipal de Saude 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1020000 Receitas de Impostos - Saúde 

Código Dotação Descrição 

10 Fundo Municipal de Assistencia Social Agrolandia 

1 Fundo Municipal de Assistencia Social Agrolandia 

2049 Manutencao da Assistencia Social 

3339046010000000000 Auxílio-alimentação em pecúnia 

1000000 Recursos Ordinários 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA: 
 
a) Manter, durante toda a execução do presente termo, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação exigidas no Pregão Eletrônico nº 19/2021 e seus anexos. 

b) Designar profissionais capacitados, conforme dispõe a legislação pertinente, respeitados os conteú-
dos programáticos estabelecidos na Resolução nº 168/04 do CONTRAN. 

c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados, provenientes de negligência, imperícia e/ou impru-
dências praticadas por seus empregados, obrigando-se a substituí-los ou indenizando a solicitante pelo 
prejuízo causado. 
d) Comunicar por escrito, antes do recebimento da nota de empenho, caso ocorra qualquer motivo que 
impeça a contratada de cumprir o objeto. 

e) Atender os servidores com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sem-
pre a qualidade na prestação de serviços. 

f) Executar o objeto conforme estabelecido. 

g) Oferecer todos os recursos disponíveis para o cumprimento do objeto. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

b) A solicitante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço que estejam em desacordo com o estabelecido 
neste Pregão Presencial. 

c) Determinará a regularização imediata, caso os serviços apresentarem irregularidades. 
c.1.) O atraso na substituição acarretará na suspensão dos pagamentos, além das penalidades previs-
tas neste Pregão Presencial.  

d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
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e) A solicitante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que estejam em desacordo com o estabeleci-
do no contrato e seus anexos. 

f) Fiscalizar os serviços. 
 
CÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
Devido à especificidade do serviço a ser realizado, não haverá fiscalização in loco durante o curso de seu 
desenvolvimento, uma vez que é de responsabilidade total da Contratada a correta atualização do sis-
tema informatizado.  
 
Parágrafo Único - Responsável pelo contrato:  
a) VALMIR BATISTA – Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 
 E-mail: valmir@agrolândia.sc.gov.br  
Fone: (47) 3534-4212 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, 
descritas nos Artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal; 
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega do objeto contratado, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplida; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do Contrato, 
infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo 
de entrega. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima serão descontadas dos 
pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou 
ainda, judicialmente, quando for o caso. 
 

Parágrafo Segundo - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa e incompleta, exigida 
para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de Agrolândia pelo infrator: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no artigo 78 e 
seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ADITIVOS 
 
As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo devidamente justificado e 
autorizado pela assessoria Jurídica do MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA. 
 
Parágrafo Único – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas aquisições, no limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Dentro do prazo regulamentar, o Contratante providenciará a publicação em resumo, do presente 
contrato, na Imprensa Oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61, parágrafo único da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 
 
Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma 
destas operações ficará condicionada a análise por esta administração contratante do procedimento 
realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 
ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Federal N° 5.450/2005, Lei Complementar 123/2006 e na Lei Federal n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
É vedado às partes ceder ou transferir a terceiros as obrigações decorrentes deste instrumento.  
 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do pre-
sente contrato.  
 
Parágrafo Segundo - Para todos os fins do presente instrumento, a CONTRATADA considera-se empre-
gadora autônoma, não existindo entre seus empregados e o Município vínculo empregatício ou outro de 
qualquer natureza.  
 
Parágrafo Terceiro - O presente contrato poderá ser aditado nas hipóteses previstas pela Lei de Licita-
ções, ou no caso de alteração a maior ou a menor dos trabalhos referidos na cláusula primeira, a fim de 
ajustá-lo às novas condições de preços, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
Caso haja redução dos trabalhos ou alteração nos serviços contratados, a CONTRATANTE obriga-se a 
comunicar o fato à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
Parágrafo Quarto - Todas e quaisquer comunicações entre as partes somente terão validade quando 
formalizadas e protocoladas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme 
previsão expressa contida no bojo do artigo 9.º da Lei Federal n.º 10.520/2002, bem como dos princípios 
gerais de direito público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Trombudo Central/SC, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 
 
Agrolândia/SC  ...... de .................. de 2021. 
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______________________________________                      ___________________________________ 
                     JOSÉ CONSTANTE                            NOME 
                     Prefeito Municipal                                          CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS 
 
___________________________   ___________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:        CPF: 
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ANEXO V – TERMO DE ADESÃO—BNC 
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 
 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 
 

Ramo de Atividade: 
 

Endereço: 
 

Complemento: 
 

Bairro: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

CEP: 
 

CNPJ: 
 

Telefone Comercial: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Representante Le-
gal:  

RG: 
 

E-mail: 
 

CPF: 
 

Telefone Celular: 
 

Whatsapp: 
 

Resp. Financeiro: 
 

E-mail Financei-
ro:  

Telefone: 
 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema de pregão Eletrônico da BNC - Bolsa Nacional de Compras do qual declara ter pleno conheci-
mento, em conformidade com as disposições que seguem. 
 
2. São responsabilidades do Licitante: 

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 

fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
III.  Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas 
e regulamentos expedidos pela BNC - Bolsa Nacional de Compras, dos quais declara ter pleno conheci-
mento; 
IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações. 
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V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licita-
ções da BNC - Bolsa Nacional de Compras. 
 
4. O Licitante autoriza a BNC - Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária refe-
rente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regula-
mento Sistema Eletrônico de Licitações da BNC - Bolsa Nacional de Compras. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitan-
te, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de 
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização 
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuá-
rios do Sistema, devendo, ainda, informar a BNC - Bolsa Nacional de Compras qualquer mudança ocorri-
da. 
 
 
Local e data:  
 
 

________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR CO-
PIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLI-
DADO (AUTENTICADAS). 
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  
 

Razão Social do Licitante: 
 

CNPJ/CPF: 
 

Operadores 

1 Nome: 
 

 
CPF: 

 
Função: 

 

 
Telefone: 

 
Celular: 

 

 
Fax: 

 
E-mail: 

 

 
Whatsapp 

   
2 Nome: 

 

 
CPF: 

 
Função: 

 

 
Telefone: 

 
Celular: 

 

 
Fax: 

 
E-mail: 

 

 
Whatsapp 

 
 
O Licitante reconhece que: 
 

I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso ex-
clusivo de seu titular, não cabendo à BNC - Bolsa Nacional de Compras nenhuma responsabilida-
de por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BNC - Bolsa Nacional de 
Compras, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada ime-
diatamente à BNC - Bolsa Nacional de Compras para o necessário bloqueio de acesso;  
 

1. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o 
não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BNC - Bolsa 
Nacional de Compras, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancela-
mento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.  

 
Local e data:  
 

__________________________________________________. 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VI – CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 
FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  
 
PARA FORNECEDORES:  
A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002 que 
diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o forne-
cimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e serviços, 
utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o armazenamento de 
arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento de novos recur-
sos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte web personali-
zado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.  
Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante 
O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.  
Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de pagamento:  
 

 
PLANO DE ADESÃO A: 

 
R$ 98,10 única participação por edital. 

 
PLANO DE ADESÃO B: 

 
R$ 135,00 mensal 

 
PLANO DE ADESÃO C: 

 
R$ 387,00 (trimestral) 

 
A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma 
nova tabela de cobrança.  
 
Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.  
Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.  
Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua contratação.  
 
O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição 
em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa Na-
cional de Compras e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.  
Para o plano de adesão B e C ao término do contrato o fornecedor poderá optar pela renovação e/ou 
outro plano.  
Para o plano de Adesão A, após a fase de habilitação, a cobrança é gerada com vencimento para o pró-
ximo dia útil. 
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante 
para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.  
Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com 
reconhecimento de firma e procurações (se for o caso).  
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DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema 
e PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BNC – Bolsa Nacional 
de Compras. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usu-
ais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data:  
 
 

_______________________________________________________. 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR CO-
PIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLI-
DADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO VII - LEI Nº 2.836, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. 
 

Altera a Lei n° 2.266, de 12 de junho de 2013, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio-
alimentação por dia trabalhado aos servidores e 
empregados públicos do município de Agrolândia e dá 
outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Altera o § 1º do art. 1º da Lei n° 2.266, de 12 de junho de 2013, o qual passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º ........................................................................................................... 
 
§ 1º O auxílio-alimentação de que trata o “caput” deste artigo tem caráter indenizatório e 
será concedido por meio do fornecimento de crédito em cartão magnético específico. 
............................................................................................................. ” (NR) 
 
Art. 2º Altera o § 1º do art. 2º da Lei n° 2.266, de 12 de junho de 2013, o qual passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º ........................................................................................................... 
 
§ 1º Para a apuração dos dias úteis trabalhados, será considerado o período do dia 15 de um 
mês ao dia 14 do mês subsequente. 
............................................................................................................. ” (NR) 
 
Art. 3º Dentro do prazo de 3 (três) meses, contados da publicação desta Lei, fica permitido 

ao Município efetuar o pagamento via indenização em folha de pagamento. 
 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Agrolândia, 06 de outubro de 2021. 
 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças. 

 Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000. 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Web Site: www.agrolandia.sc.gov.br 
Telefone: (47)3534212 - (47)35344155 

 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pág.45/ 47 

 

 

 
José Constante 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Valmir Batista 
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças 
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ANEXO VIII - LEI Nº 2.266, DE 12 DE JUNHO DE 2013. 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio-alimentação por dia 
trabalhado aos servidores e empregados públicos do município de 
Agrolândia e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo, autorizado a conceder, mensalmente, auxílio-alimentação por dia 
trabalhado aos servidores e empregados públicos ativos em geral da Administração Pública Municipal, 
servidores admitidos em caráter temporário, à exceção dos agentes políticos, dos professores efetivos, 
dos ocupantes de cargos comissionados, dos inativos e dos pensionistas. 
 
§ 1º A concessão do auxílio-alimentação de que trata o “caput” deste artigo, será feita em pecúnia e 
terá caráter indenizatório, mediante lançamento para cada servidor na respectiva folha de pagamento. 
 
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um 
único auxílio-alimentação, mediante opção.   
 
§ 3º O Auxílio-Alimentação não será: 
 
a) Incorporado, ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; 
b) Configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária e imposto 
de renda; 
c) Caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial ‘in natura” . 
 
§ 4º O Auxílio-Alimentação é inacumulável com outros de espécie semelhante ou vantagem pessoal 
originária de qualquer forma de auxílio ou benefício-alimentação, exceto adiantamento. 
 
§ 5º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a 
proporcionalidade de vinte e dois dias. 
 
Art. 2º O Auxílio-Alimentação será concedido aos servidores de acordo com o número de dias úteis de 
cada mês efetivamente trabalhados. 
 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças. 

 Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC - CEP: 88420-000. 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Web Site: www.agrolandia.sc.gov.br 
Telefone: (47)3534212 - (47)35344155 

 

Pregão Eletrônico nº 19/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pág.47/ 47 

 

 

§ 1º Para a apuração dos dias úteis trabalhados, será considerado o período do dia 15 de um mês ao dia 
15 do mês subsequente. 
 
§ 2º Para efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado: 

a) A participação do servidor nas atividades inerentes ao seu expediente; 
b) Programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos ou 

outros eventos similares; 
c) As faltas enquadradas no art. 36, incisos V, VI, VIII e IX do art.94 e art. 129 da Lei Complementar 

nº 02/1990. 
 
Art. 3º O valor unitário do auxílio-alimentação corresponderá a R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) 
por dia útil.  
 
Parágrafo único. O restabelecimento da concessão do Auxílio-Alimentação será deferido para o mês 
subsequente ao do retorno às atividades do cargo ou função pelo servidor. 
 
Art. 4º A contar da vigência desta lei e de seus efeitos fica vedada concessão ou continuidade do 
pagamento de qualquer outro benefício de natureza idêntica aos Servidores Públicos Municipais. 
 
Art. 5º O Auxílio-Alimentação e as demais despesas decorrentes da presente lei serão custeados com 
recursos da Administração Direta, Fundos, Autarquias e/ ou Fundações a que o servidor estiver 
vinculado, a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de junho de 2013, 
revogando a Lei nº 1.996, de 18 de maio de 2010. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Agrolândia 
 
Em 12 de junho de 2013. 
 
 

José Constante 
Prefeito Municipal 

 
 
Rafael Reblin 
Secretário de Administração, Planejamento e 
Finanças. 
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