
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-MAIL licitacao@pariqueraacu.sp.gvo.br

EDITAL Nº 022/2020

1 - PREÂMBULO

1.1 - PROCESSO 027/2020

1.2 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

1.3 - ÓRGÃO REQUISITANTE: Diversos Departamentos

1.4 - TIPO/LICITAÇÃO:- Menor preço (Taxa de Administração)

1.5- ENCERRAMENTO:- 24 de ABRIL de 2020 – as 9:30 horas.

1.6 - O Município de Pariquera-Açu, com sede à Rua XV de novembro, 686 – Centro –
Pariquera-Açu/SP, através do Sr. JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal, torna
pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO (aplicada sobre o montante mensal creditado), visando a Contratação
de empresa especializada no ramo, para ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (por meio de cartão magnético
e/ou eletrônico, com ou sem chip de segurança), destinados à aquisição de gêneros
alimentícios, em estabelecimentos comerciais conveniados. A sessão de processamento do
Pregão será realizada na data de 24 de ABRIL de 2020, a partir das 9 horas na sala de
licitações, localizada a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, e será
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
Processo em epígrafe.

2 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:-

2.1- O presente Pregão Presencial será processado e julgado de acordo com a Lei Federal n°
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

3 - DO OBJETO:-

3.1- A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no ramo
para ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE
LEGITIMAÇÃO (por meio de cartão magnético e/ou eletrônico, com ou sem chip de
segurança), destinados à aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais
conveniados, sendo fornecidos a aproximadamente 532 funcionários da Prefeitura Municipal
de Pariquera-Açu

ORGÃO
Nº de Servidores

Estimado
Custo

Unitário/Mês R$
Custo Total/Mês R$

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PARIQUERA-AÇU

532 R$ 401,59 R$ 213.645,88

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:-

4.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste
Edital.

4.2 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será
permitida a participação de empresas:

a) Estrangeiras que não funcionem no País;

b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
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c) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Prefeitura Municipal, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações;

d) Impedidas de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal nos termos do artigo
7º da Lei Federal nº 10.520/02;

e) Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e
impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;

f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas

4.3 - As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento Convocatório e
anexos, que dele fazem parte.

4.4 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na
Sala de Licitações, sita à Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu, Estado de
São Paulo, na data de 24 de ABRIL de 2020, a partir das 9 horas quando será realizada
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados.

5 - DO CREDENCIAMENTO:-

5.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos
envelopes n.º 01 e n.º 02:

5.1.1- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, podendo ser autenticado
e/ou cópia simples, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

5.1.2- Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados no subitem 5.1.1, que comprove os poderes
do mandante para a outorga (ANEXO III).

5.2- Apresentação de documento que comprove o enquadramento da empresa se for o caso,
na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando garantir seu direito de
preferência, conforme Lei Complementar n.º 123/2006 (ANEXO IV).

5.2.1- A não apresentação do documento referido no subitem anterior não inabilitará o licitante,
mas o impedirá de usar-se das prerrogativas da Lei Complementar 123/2006.

5.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

5.4- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

5.5- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:-

6.1- A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no ANEXO II deverá ser apresentada fora dos Envelopes n° 01 e 02.

6.2- A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
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externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE N° 01 – “PROPOSTA”

PREGÃO N° 017/2020

PROCESSO N° 027/2020

NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE N° 02 – “HABILITAÇÃO”

PREGÃO N° 017/2020

PROCESSO N° 027/2020

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” (envelope n.º 01):-

7.1- A proposta deverá ser apresentada no ANEXO I, DATILOGRAFADA ou DIGITADA,
respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração;
devendo conter:

7.1.1– Nome e endereço do Proponente;

7.1.2.- Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º
da Lei Federal n.º 10.520/2002, contados da data de encerramento da licitação;

7.1.3- Prazo para disponibilização dos cartões magnéticos, que não deverá ser superior a 15
dias.

7.1.4- Condição de disponibilização do crédito: A empresa contratada deverá disponibilizar o
crédito ao beneficiário no 5º (quinto) dia útil de cada mês e o pagamento junto à empresa
administradora do cartão eletrônico será realizado no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir
do crédito.

7.1.5- Indicar a MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O
CRÉDITO (MENSAL), ADMITINDO-SE TAXA NEGATIVA.

7.1.6- DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de emissão (implantação) dos cartões;

7.1.6.1- DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de reemissão do cartão, seja ela por
motivo de perda, roubo, extravio ou mesmo em caso de problema físico do cartão (tarja
magnética);

7.1.6.2- DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de anuidade/manutenção anual dos
serviços;

7.1.6.3- DECLARAÇÃO que, se vencedor, disponibilizará Rede Credenciada no município de
Pariquera-Açu/SP para o recebimento do Vale Alimentação, apontando nominalmente no
mínimo: 03 Supermercados, 02 Mercados, 01 Açougues, 01 Hortifrutigranjeiros, 01 Padarias e
no mínimo 01 Hipermercado na região Vale do Ribeiro e/ou Baixada Santista

7.1.6.4 – DECLARAÇÃO que, se vencedor, disponibilizará serviços de atendimento ao cliente
no mínimo no horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo
adicional, inclusive quanto ao fornecimento de saldos, extratos e alteração de senha

7.2.- Depois de aberta, a proposta estará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade,
não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.

7.3- Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando
às cláusulas e condições do presente Edital.

7.4.- Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

7.5- A taxa de administração proposta deverá considerar todos os custos diretos e indiretos,
como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros;

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS” (envelope n.º 02):-

8.1 - O Envelope “Documentos” (envelope n.º 02) deverá conter os documentos a seguir:
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8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir;

8.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 8.1.1 não
precisarão constar do Envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;

8.1.2.3 - Provas de regularidade, em plena validade, para com:

8.1.2.3.1 - A Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com
efeito de Negativa de Débitos relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);

8.1.2.3.2 - A Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de
tributo estadual ), nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante,
sob as penas da Lei;

8.1.2.3.3 - A Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de
Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, referente aos DÉBITOS MOBILIÁRIOS,
ou outra equivalente, na forma da Lei, com data de expedição não superior a 60 (sessenta)
dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos;

8.1.2.3.4 - A Seguridade Social (CND - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa
de Débitos);

8.1.2.3.5 - O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

8.1.2.3.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (NR).

8.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1.3.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos um Atestado
(ou Declaração) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove que a empresa está apta à realização dos serviços licitados,
conforme previsto no art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, em consonância com a Súmula nº 24
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

8.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.1.4.1 – Apresentação de cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
devidamente registrados no órgão competente, do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
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vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação
da proposta, tomando como base à variação, ocorrida no período, do IPCA/IBGE ou outro
indicador que venha a substituí-lo.

8.1.4.2 – Comprovação através de Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
8.1.4.3 - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física, expedida com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias
da data da licitação

8.1.5 – OUTRAS DECLARAÇÕES

8.1.5.1 – Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação,
que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de
fatos supervenientes (ANEXO V);

8.1.5.2 – Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (ANEXO VI).

8.1.5.3 – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.1.5.4 – Declaração de que se vencedora apresentará no ato da assinatura do Contrato a
Garantia de Execução no valor de 5% do valor do Contrato (Valor total de repasse aos
Servidores no período de 12 meses), podendo ser utilizadas quaisquer das modalidades de
garantias constantes do § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da
data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.

8.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por
qualquer processo de reprodução;

8.2.1.1.1 – As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, no ato de abertura do envelope
respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais,
sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal
presente.

8.2.2 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
da licitação, execute o objeto da licitação, deverá apresentar toda a documentação de ambos
os estabelecimentos na forma e condições previstas para a habilitação.

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:-

9.1 – No horário e local indicados no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados, com duração mínima de 30
(trinta) minutos.

9.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido
no ANEXO II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.
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9.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

9.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital;

c) que apresentem taxa de administração baseada exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

9.3.1 - No tocante a taxa de administração, as propostas serão verificadas quanto à exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretas as taxas de administração em
percentual. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.

9.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor taxa de administração em valor percentual e das
demais com valor até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem as menores taxas de administração em
percentual, até o máximo de 03 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor percentual da taxa de
administração aplicado sobre o montante mensal creditado, admitindo-se inclusive taxa
negativa.

9.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma conseqüênca, a partir do autor da proposta de maior taxa de
administração percentual e os demais em ordem decrescente de percentual, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate.

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.

9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor percentual de taxa de administração, observada a redução mínima entre
os lances, conforme tabela abaixo, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do
valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor percentual da taxa de
administração.

9.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.

9.8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último lance ofertado.

9.9 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do percentual de taxa de administração.

Item (Anexo I) Lance mínimo (R$)

1. -0,25%
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9.10 – Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
percentual de taxa de administração, decidindo motivadamente a respeito.

9.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

9.11 – Considerada aceitável a oferta de menor taxa de administração percentual, será aberto
o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

9.12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, ou.

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

9.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

9.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

9.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas na fase habilitação, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará para melhor decidir.

9.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.15 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta consequência de menor taxa de administração
percentual, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.16 – Aberto o envelope “DOCUMENTAÇÃO”, em havendo restrição quanto à regularidade
fiscal no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica concedido um prazo
de 05 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período mediante
justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO.

9.17 – A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 9.16, implicará decadência
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º,
inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.

10 - DO RECURSO, DAADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:-

10.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação
de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a Homologação.

10.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

10.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento;

10.5 – O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará
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a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6 – A adjudicação será feita pela menor taxa de administração em valor percentual,
aplicada sobre o valor mensal creditado, admitindo-se inclusive taxa negativa.

10.7 – Nos eventuais recursos, a recorrente deverá observar o seguinte:

10.7.1 - Somente serão válidos os documentos originais;

10.7.2 – As razões deverão ser protocoladas devidamente assinadas por seus subscritores,
diretamente na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada a Rua XV de novembro,
686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, no horário de expediente, das 08:00 h às 17:00 h, serão
aceito protocolo via fac-símile, telex ou e-mail (gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br).;

10.7.3 – Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados
memoriais.

11 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS:-

11.1 – Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora fica ciente que
o prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 05 (CINCO) dias úteis, a contar do
dia seguinte da publicação do Comunicado de Homologação na Imprensa Oficial, sob pena de
não o fazendo, decair do direito de contratação e incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e
demais alterações posteriores. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por períodos sucessivos até o limite previsto nos termos do inciso II, do artigo 57,
Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

11.1.1 – A empresa contratada deverá apresentar em até 10 (DEZ) dias, contados da data da
assinatura do contrato, os seguintes documentos:

a) Contratos, devidamente assinados, dos estabelecimentos credenciados contendo todos os
estabelecimentos discriminados na Declaração de Disponibilidade de Rede Credenciada
constante do item 8.1.5.4;

b) O não cumprimento no prazo estipulado levará a rescisão contratual e a convocação da
empresa remanescente na licitação.

11.1.2 – A empresa contratada deverá disponibilizar o crédito ao beneficiário no 5º (Quinto)
dia útil de cada mês e o pagamento junto à empresa administradora do cartão eletrônico será
realizado no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do crédito.

11.2 – O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a contratada das responsabilidades
contratuais.

12 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:-

12.1 – A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
comparecer, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12.2 - Pelo atraso injustificado na assinatura do contrato e prestação dos serviços objeto
desta licitação, sujeitar-se-á o faltoso, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, às multas de mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global
adjudicado à licitante:

12.2.1 - Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global adjudicado
à licitante, por dia de atraso na entrega do objeto;

12.2.2 - Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior,
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será considerado pela Administração a inexecução total ou parcial do ajuste.

12.3 – Em caso de inexecução parcial do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes
penalidades:

12.3.1 - Advertência;

12.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global da obrigação não
cumprida;

12.4 – Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

12.4.1 - Multa de 30% (TRINTA por cento) calculada sobre o valor global adjudicado à licitante;

12.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (CINCO) anos.

12.5 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla
defesa da Adjudicatária/Contratada.

12.5.1 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme
consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

12.6 – As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o
faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso,
somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da respectiva notificação.

12.7 – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.8 – A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla
defesa da adjudicatária.

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-

13.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, 20 dias corridos após o crédito nos cartões,
diretamente à licitante vencedora deste certame licitatório, mediante a apresentação da
documentação fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável pelo recebimento
dos referidos serviços.

13.2 – Em ocorrendo devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento
começará a partir da data de reapresentação;

13.3 – Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no
item anterior.

13.4 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos
serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancária”, devendo a adjudicatária
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.

13.5 – As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das
seguintes dotações orçamentárias:

Ficha 07

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 – Chefia do Executivo

Função: 04.122 – Administração Geral

Projeto: 2001 – Manut. do Gabinete

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 34

Unidade Orçamentaria: 01.03.00 – Departamento Municipal de Administração

Função: 04.122 – Administração Geral

Projeto: 2004 – Manut. do Depto. de Administração

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica
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Ficha 23

Unidade Orçamentaria: 01.02.00 – Departamento Jurídico

Função: 04.122 – Administração Geral

Projeto: 2003 – Manut. do Depto. Jurídico

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 48

Unidade Orçamentaria: 01.04.00 – Departamento de Fazenda e Planejamento

Função: 04.123 – Administração Financeira

Projeto: 2006 – Manut. do Depto. da Fazenda e Planejamento

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 67

Unidade Orçamentaria: 01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10.301 – Atenção Basica

Projeto: 2010 – Manutenção do PSF

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 65

Unidade Orçamentaria: 01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

Função: 10.301 – Atenção Basica

Projeto: 2010 – Manutenção do PSF

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 154

Unidade Orçamentaria: 01.07.00 – Depto. de Assist. e Desenv. Social

Função: 08.243 – Assist. Criança e o Adolescente

Projeto: 2016 – Manut. Conselho Tutelar

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 163

Unidade Orçamentaria: 01.07.00 – Depto. de Assist. e Desenv. Social

Função: 08.244 – Assistência Comunitária

Projeto: 2018 – Manut. do Fundo Mun. Assist. Social

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 154

Unidade Orçamentaria: 01.07.00 – Depto. de Assist. e Desenv. Social

Função: 08.244 – Assistência Comunitária

Projeto: 2019 – Manut. do CRAS

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica
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Ficha 214

Unidade Orçamentaria: 01.10.00 – Depto de Obras e Serviços Municipais

Função: 15.451 – Infra-Estrutura Urbana

Projeto: 2026 – Manut. Depto. de Obras

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 195

Unidade Orçamentaria: 01.11.00 – Depto de Obras e Serviços Municipais

Função: 18.541 – Preservação e Conservação Ambiental

Projeto: 2030 – Manut. da Diretoria do Meio Ambiente

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 138

Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto de Educação Cultura

Função: 12.365 – Educação Infantil

Projeto: 2012 – Manut. da Educação Basica

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 119

Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto de Educação Cultura

Função: 12.368 – Educação Basic

Projeto: 2012 – Manut. da Educação Basica

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 132

Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto de Educação Cultura

Função: 12.365 – Educação Infantil

Projeto: 2012 – Manut. da Educação Basica

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

Ficha 106

Unidade Orçamentaria: 01.06.00 – Depto de Educação Cultura

Função: 12.361 – Ensino Fundamental

Projeto: 2012 – Manut. da Educação Basica

Classificação Econômica: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica

14 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:-

14.1 – A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser
solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo
de prova da ocorrência, estando sujeita a prévia análise da Procuradoria Jurídica do
município em parecer fundamentado, sem o que o pedido não será aceito.
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14.2 – Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do
documento a ser fornecido pela futura CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio dos serviços,
esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização
de valor, inclusive a referida neste edital.

14.3 – Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento
necessário, a futura CONTRATADA se obriga a fornecer, à cada ocorrência de majoração ou
redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços.
Portanto, é de responsabilidade exclusiva da futura CONTRATADA, o fornecimento dos
documentos (notas fiscais) comprobatórios dessas ocorrências.

14.4 – A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão
variação dos preços contratados vigerá enquanto o Contrato estiver vigente.

15- DO REAJUSTE DE PREÇOS

15.1 – A taxa de Administração poderá ser reajustada, em caso de renovação contratual a
critério das partes, tomando-se por base os índices oficiais, relativo ao período dos últimos
doze meses.

16- DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:-

16.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato
Convocatório do Pregão.

16.1.1 – As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Licitações na sede da
Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, no
horário das 08:00h às 17:00h, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de 01 (um) dia útil.

16.1.2 – Acolhida à petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

16.1.3 – Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação
das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra.

16.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento
abaixo:

16.2.1 – Somente serão válidos os documentos originais;

16.2.2 – Os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura do Município, no Setor de
Licitações, sito à Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, no horário das
08:00h às 16:00h, serão aceitos protocolo via fac-símile, telex ou e-
mail(gabinente@pariqueraacu.sp.gov.br) ;

16.2.3 – Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados
documentos.

17 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (CAUÇÃO)

A empresa vencedora deverá depositar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no ato da
assinatura do mesmo, podendo ser utilizadas quaisquer das modalidades de garantias
constantes do § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. O não depósito levará a rescisão
Contratual aplicando as penalidades constantes da Lei Federal nº 8.666/93.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:-

18.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
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18.2 – De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.

18.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria Ata.

18.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

18.4 – O Comunicado de Abertura de licitação será divulgado através de publicação na forma
indicada no preâmbulo do presente edital.

18.5 – Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à
licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação.

18.6 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão a
disposição para serem retirados na Sala de Licitações da Prefeitura do Município, após a
homologação do certame até o prazo máximo de 15 (quinze) dias.

18.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

18.8 – Integram o presente Edital:

 Anexo I – Proposta de preços;
 Anexo II – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
 Anexo III – modelo de procuração para o credenciamento;
 Anexo IV – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

 Anexo V – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;

 Anexo VI – modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho;

 Anexo VII – Minuta de Contrato
18.9 – A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na
legislação que rege o presente certame.

18.10 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser solicitadas pelo
interessado no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua XV de novembro, 686 –
Centro – Pariquera-Açu/SP, no horário das 08:00 h às 17:00 h, telefone (13) 3856-7100,
quando o assunto se relacionar com os termos do presente Edital.

18.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro de Pariquera-Açu-SP.

Pariquera-Açu, 07 de ABRIL de 2020

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial n.º 017/2020

Proponente:

Fantasia: Fone: Fax:

Contato: Fone: Email:

Endereço:

Cidade: Estado:

Bairro: CEP:

CNPJ/CPF: Inscr. Estadual: Insc. Municipal:

Dt. Entrega:

Local Entrega: Sala Licitações Prefeitura Pariquera-Açu

O objeto da presente proposta é a Contratação de Empresa Especializada no ramo para
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE
LEGITIMAÇÃO (através de cartão com tarja magnética ou tecnologia de chip), destinados à
aquisição de gêneros alimentícios e outros, em estabelecimentos comerciais conveniados, sendo
fornecidos a aproximadamente 532 funcionários da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, no
valor unitário de R$ 401,59 (quinhentos reais e cinquenta e nove centavos) mensais.

Nº de
Servidores

Custo
Unitário/Mês

Custo
Total/Mês

Taxa mensal
de

Administração

(Custo
Unitário +
Taxa)/Mês

(Custo
Total +

Taxa)/Mês

Custo Total
+ Taxa/Ano

532 R$ 401,59
R$

266.845,88
-0,25 % R$ 400,59

R$
213.113,88

R$
2.557.366,56

Taxa de Administração: -0,25% (negativo zero virgula vinte e cinco por cento) sobre o
montante mensal creditado, admitindo-se taxa negativa.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de encerramento da licitação;
Prazo para disponibilização dos cartões magnéticos: Não deverá ser superior a 15 dias;
Condição de disponibilização do crédito: A empresa contratada deverá disponibilizar o crédito
ao beneficiário no 5° (quinto) dia útil de cada mês e o pagamento junto à empresa
administradora do cartão eletrônico será realizado no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do
crédito

_____________________, ______ /______/______

Carimbo do CNPJ

Assinatura
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

“DECLARAÇÃO”

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

Pregão nº 017/2020 - Processo nº 027/2020.

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ........(endereço
completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de
suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente

..................., ............... de ................................ de 2020.

_____________________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(Endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º...............................e Inscrição
Estadual sob o n.º..............................., representada neste ato por seu (qualificações do
outorgante) Sr.............................., portador da cédula de identidade RG n. º..............................
e CPF n.º............................, nomeia e constitui seu bastante procurador o
Sr................................, portador da cédula de identidade RG n.º........................... e CPF
n.º............................, a quem confere amplos poderes para representar (Razão Social da
empresa) perante....................................(indicação do órgão licitante), no que se referir ao
presente Pregão Presencial n.º ......./........., com poderes para tomar qualquer decisão durante
todas as fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (n.º
01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (n.º 02) em nome da outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preços, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-
se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
outorgante.
A presente procuração é válida até o dia .......................................................

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa..............................................................(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ n.º .....................................é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial
n.º........./............., realizado pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu.

DECLARO, igualmente, que a licitante não se encontra nas situações de impedimento
constante do art. 3º, § 4º da Lei citada.

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

“DECLARAÇÃO”

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

Pregão nº 017/2020 - Processo nº 027/2020.

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo
seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico
de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a
comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2020.

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

“DECLARAÇÃO”

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

Pregão nº 017/2020. Processo nº 027/2020.

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)....,
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo
seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições
legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e,
para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
de aprendiz (---).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.

.................., ............... de ................................ de 2020.

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE
LEGITIMAÇÃO (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO, COM OU SEM
CHIP DE SEGURANÇA), DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
OUTROS – FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU E A EMPRESA XXXXX

CONTRATO N° ___/2020 – PREGÃO N° 017/2020 – PROC: 027/2020 – HOMOL:__/__/2020

O MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o n.º 45.685.120/0001-08, com sede administrativa à Rua XV de novembro, 686 –
Centro – Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo Prefeito do Município, Sr. JOSE CARLOS SILVA PINTO,
residente e domiciliado, neste Município, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº
XX.XXXX.XXXX.XXX, com sede na XXXXX, nº XXX, na cidade de XXXXXXXX, Estado
XXXXXXXXXXX, ora denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor ____,
portador da cédula de Identidade (RG) nº ______, CPF/MF sob nº _______, e-
mail:______________, telefone (xx) xxxx-xxxxx, residente e domiciliado à Rua/Av. _______,
na cidade de ________, Estado de _____, em razão da proposta vencedora do Pregão nº
017/2020, Processo nº 027/2020, já Homologado e Adjudicado pelo senhor Prefeito Municipal,
celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
O presente Contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (POR MEIO
DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO, COM OU SEM CHIP DE SEGURANÇA),
destinados à aquisição de gêneros alimentícios e outros, em estabelecimentos comerciais
conveniados, sendo fornecidos a aproximadamente 532 (quinhentos e trinta e dois)
funcionários do município de Pariquera-Açu, no valor unitário de R$ 401,59 (quatrocentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) mensais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
2.1 – O presente Contrato encontra-se vinculado ao Pregão Presencial nº 017/2020
(processo licitatório nº 027/2020) e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1 - Este Contrato subordina-se às disposições da Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993,
atualizada.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
4.1 - A CONTRATADA obriga-se às seguintes condições contratuais:
4.1.1 - Cumprir o aqui acordado, ficando sob sua inteira responsabilidade o bom
funcionamento da rede de credenciados;
4.1.2 - Prazo para disponibilização dos cartões magnéticos: Não deverá ser superior a 15
dias, contados da assinatura deste;
4.1.3 - Condição de disponibilização do crédito: Disponibilizar o crédito ao beneficiário no
5° (Quinto) dia útil de cada mês e o pagamento junto à empresa administradora do cartão
eletrônico será realizado no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do crédito;
4.1.4 - Não será cobrada taxa de emissão (implantação) dos cartões;
4.1.5 - Não será cobrada taxa de reemissão do cartão, seja ela por motivo de perda, roubo ou
extravio, inclusive em caso de problema físico do cartão (tarja magnética);
4.1.6 - Não será cobrada taxa de anuidade/manutenção anual dos serviços;
4.1.7 - Assegurar, sob sua inteira responsabilidade, aos servidores da CONTRATANTE os



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-MAIL licitacao@pariqueraacu.sp.gvo.br

documentos de legitimação e o atendimento satisfatório pelos estabelecimentos que integram
sua rede;

4.1.8 - Manter a Rede Credenciada no município de Pariquera-Açu para o recebimento do
Vale Alimentação, no mínimo: 03 Supermercados, 02 Mercados, 01 Açougues, 01
Hortifrutigranjeiros, 01 Padarias e no mínimo 01 Hipermercado na região Vale do Ribeiro
e/ou Baixada Santista;

4.1.8.1 - Qualquer alteração, exclusão ou inclusão de qualquer estabelecimento
deverá ser comunicado o Departamento do Recursos Humanos da Prefeitura no prazo
de 30 (trinta) dias

4.1.9 - Manter a relação da rede de credenciados de aceitação dos documentos de
legitimação por ela oferecida nos supermercados e similares de grande ou médio porte, em
que se localiza o Município da CONTRATANTE;

4.1.9.1 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, interferir
no credenciamento de estabelecimentos considerados incompatíveis com o padrão definido
na proposta da CONTRATADA;

4.1.10 - Solucionar os problemas ocorridos no sistema e dar manutenção e assistência técnica
no prazo não superior a 12 (doze) horas, contendo a descrição, metodologia e forma de
atendimento, contados a partir da notificação expedida pelo Departamento de Recursos
Humanos da CONTRATANTE;
4.1.11 - Manter-se, durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção do presente Contrato;

4.1.12 - Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato;

4.1.13 - A taxa de administração proposta deverá considerar todos os custos diretos e
indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e
outros decorrentes do objeto contratual;

4.1.14 - A empresa deverá comprovar mensalmente a regularidade de pagamento junto às
empresas da rede credenciada.

4.1.15 - Manter serviços de atendimento ao cliente no mínimo no horário de atendimento dos
estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo adicional, inclusive quanto ao fornecimento
de saldos, extratos e alteração de senha

4.1.16 - Caso o funcionário da CONTRATANTE não utilize o crédito na sua totalidade dentro
do mês, o saldo deverá ser acumulado para utilização futura, sem prazo de validade

4.2 - São responsabilidades da CONTRATANTE:

4.2.1 - Manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, quando requerido;

4.2.2 - Pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas;

4.2.3 – O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente
termo;

4.2.4 - A empresa contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias, contados da data da
assinatura do contrato, os seguintes documentos:

a) Contratos, devidamente assinados, dos estabelecimentos credenciados contendo todos os
estabelecimentos discriminados na Declaração de Disponibilidade de Rede Credenciada
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constante do item 8.1.5.4 do edital;

b) O não cumprimento no prazo estipulado levará a rescisão contratual e a convocação da
empresa remanescente na licitação.

4.2.5 - O início de execução da proposta fica condicionado ao cumprimento do item anterior,
sendo que, o não cumprimento do mesmo ensejará o cancelamento do contrato e a
convocação da empresa remanescente na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- Para a composição do Valor contratual, será considerado o seguinte:

5.1.1- O preço da Taxa de Administração (Manutenção Mensal):
XXXXX (valor em percentual), aplicado sobre o montante mensal unitário creditado;

5.1.2- O preço mensal/administração: ___ (cartões/servidores) X R$ 401,59 X x%
(percentual da taxa de administração = R$ (XXXXXXXXXXX)

5.2- Total mensal: R$ 401,59 (valor do benefício por servidor) x ____ cartões/servidores (+/-)
valor da taxa de administração total/mês = R$ XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

5.3- O preço global da disponibilidade de benefícios: R$ XXXXXXXXX (valor total mensal) x
12 (doze) meses (prazo da vigência contratual) = R$ XXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Valor total do objeto contratual: R$ XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX);

5.4 - O pagamento será efetuado mensalmente, 20 dias corridos após o crédito nos cartões,
diretamente à licitante vencedora deste certame licitatório, mediante a apresentação da
documentação fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável pelo recebimento
dos referidos serviços.

5.5..- Em ocorrendo devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento
começará a partir da data de reapresentação;

5.6 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no
item anterior.

5.7. - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos
serão efetuados nas modalidades “ordem de pagamento bancária”, devendo a adjudicatária
indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.

CLÁUSULA SEXTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1.- As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das
seguintes dotações orçamentárias:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 – A vigência do presente termo será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, ou seja, com início em ____ de __________ de 2020 e término em ___ de
________ de 20__, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos até o limite previsto nos
termos do inciso II, do artigo 57, Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo assinado
pelas partes.
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:-

8.1- A taxa de Administração poderá ser reajustada, em caso de renovação contratual a
critério das partes, tomando-se por base os índices oficiais, relativo ao período dos últimos
doze meses..

CLAUSULA NONA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

9.1 - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser
solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica
extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo
de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito.

9.2 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento
que deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio dos serviços,
esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga a nenhuma atualização
de valor, inclusive a referida neste edital.

9.3 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento
necessário, a futura CONTRATADA se obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração
ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços.
Portanto, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos
documentos (notas fiscais) comprobatórios dessas ocorrências.

9.4 - A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão variação
dos preços contratados vigerá enquanto o Contrato estiver vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO (GESTÃO) DO CONTRATO

10.1 - A execução contratual será fiscalizada nos termos do art. 58, III c.c. art. 67 da Lei
8.666/93 pelo Sr. ___________;

10.2 - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, os serviços objeto deste
Contrato estão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização pela CONTRATANTE,
obrigando-se a CONTRATADA a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem
solicitados.
10.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
fornecidos em desacordo com as exigências do processo licitatório e do presente Instrumento
Contratual.
10.4 - A fiscalização, exercida no interesse da Administração, não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,
ainda, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1 - Em caso de inexecução total ou parcial ou qualquer outra inadimplência, a
CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, garantida
prévia defesa e de acordo com a Lei nº. 8.666/93, às seguintes penalidades:
11.2 - Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços objeto desta licitação, sujeitar-se-
á o faltoso, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, às multas de
mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do Contrato:
11.2.1 - Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global, por dia de
atraso na entrega do objeto;
11.2.2 - Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior,
será considerado pela Administração a inexecução total ou parcial do ajuste.
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11.3 - Em caso de inexecução parcial do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes
penalidades:
11.3.1 - Advertência;
11.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global da obrigação não
cumprida;
11.4 - Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes
penalidades:
11.4.1 - Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor global;
11.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
11.5.1 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme
consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11.6 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o
faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso,
somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da respectiva notificação.
11.7 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
11.8 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla
defesa da adjudicatária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Primeira deste termo, o
Contrato poderá ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das
hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

12.2 - Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes
utilizadas no acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais
se aproximar do produto licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes.

12.2.1 - a rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará, à quaisquer das partes,
direitos a indenizações ou compensações, não importando o título.

12.3 - O Contrato se extinguirá ainda em caso de inadimplência da CONTRATADA com a
Fazenda Municipal.

12.4- Em caso de Rescisão, fica assegurado à contratante o direito de exigir da contratada a
continuidade dos serviços pelo período de 60(sessenta) dias, a fim de evitar a interrupção da
prestação dos serviços.

12.5 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão
administrativa prevista no art.º 77 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Extingue-se o Contrato por:

13.2 - Término do prazo sem interesse de prorrogação;

13.3 - Caducidade;

13.4 - Rescisão amigável ou judicial;

13.5 - Encampação ou resgate e

13.6 - Extinção da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (CAUÇÃO)
14- A empresa vencedora deverá depositar 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no ato
da assinatura do mesmo, podendo ser utilizadas quaisquer das modalidades de garantias
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constantes do § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. O não deposito levará a rescisão
Contratual aplicando as penalidades constantes da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15- Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para o esclarecimento dos casos por
ventura omissos neste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16- As partes elegem o foro da Comarca de Pariquera-Açu, com renúncia de qualquer outro,
para dirimir judicialmente as questões oriundas da execução deste Contrato, como dispõe o
artigo 55, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.

E, por estarem assim justos e contratados, declaram aceitar todas as condições estabelecidas
neste instrumento, que firmam em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
na presença das testemunhas abaixo, que a tudo estiveram presentes.

Pariquera-Açu (SP), ____ de ________ de 2016

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

_____________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____________________________ 2._____________________________

Nome: Nome:

RG: RG:


