
 
Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº.06/2018 
 
 
A Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, sediada na Avenida 
Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta cidade de Santa Cruz do 
Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, MARCO ANTÔNIO VALANTIERI, portador do RG nº. 
24.508.111-2 SSP/SP e CPF nº. 141.853.988-08, residente na Rua Canadá, nº. 41, 
Parque das Nações, município de Santa Cruz do Rio Pardo, torna público que se 
encontra aberto o Processo de Licitação nº. 006/2018 sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 001/2018, do tipo MENOR PREÇO (Menor Taxa de 
Administração) regido em todos os seus termos pelas Leis Federais n.° 10.520 de 17 de 
julho de 2002, 8.666/93 de 23 de junho de 1993 alterada pela Lei Federal n.° 8.883/94, 
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e instruções posteriores, Decreto 
Municipal n°. 078/03 de 07 de junho de 2003, conforme artigo 65, parágrafo 1º da Lei 
Complementar nº. 591/2016 e Ato do Presidente nº. 06/17 de 01 de março de 2017 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie; para contratação de empresa 
para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de Auxílio Alimentação, em forma de cartão magnético / eletrônico 
(com chip), para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos 
comerciais credenciados (supermercados, padarias, armazéns, açougues e 
similares), destinados aos servidores ativos, pensionistas e estagiários da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração de acordo com a Lei de Licitações, pelo prazo 
legal, sob o regime de menor preço (menor taxa de administração).  
 
Os envelopes deverão ser entregues na sala de reuniões, na administração da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, às 10 (dez) horas do dia 18.01.2018, 
oportunidade em que se dará início à abertura dos envelopes às 10 (dez) horas do dia 
18.01.2018. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participarem do certame. 

A sessão do processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves n.° 
586, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, no dia 18 de Janeiro de 2.018, no 
horário das 10 (dez) horas, será realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe através de Portaria n°. 002/2018, de 02 de janeiro 
de 2018. 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições:  



A – Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

B - Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

C – Abrir a propostas de preço; 

D – Analisar a aceitabilidade das propostas; 

E – Desclassificar propostas indicando os motivos; 

F – Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço; 

G – Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

H – Declarar o vencedor; 

I – Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

J – Elaborar a ata da sessão; 

K – Encaminhar o Processo à Autoridade Superior – Presidente da Câmara – para 
homologar e autorizar a contratação; 

L – Juntamente com o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocar o 
vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido; 

M – Abrir Processo Administrativo para apuração de irregularidades visando à 
aplicação de penalidades na legislação; 

 

1 – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de Auxílio Alimentação, em forma de 
cartão magnético / eletrônico (com chip), para aquisição de gêneros de alimentação 
em estabelecimentos comerciais credenciados (supermercados, padarias, 
armazéns, açougues e similares), destinados aos servidores ativos, pensionistas e 
estagiários da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo período de 01 
(um), podendo ser prorrogado a critério da Diretoria Geral de Administração / ou da 
Presidência, pelo prazo legal, de acordo com a Lei de Licitações. 

 
1.2 – A quantidade aproximada é de até 19 (dezenove) cartões. 
1.2.1 – A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Câmara Municipal no caso de 
novas contratações e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela 
Diretoria Geral de Administração ou Presidente da Câmara Municipal de acordo com a 
rotatividade dos servidores. 
 



1.3 – O valor a ser creditado no cartão para cada mês é de R$ 359,14 (trezentos e 
cinqüenta e nove reais e quatorze centavos), que equivale a 3,6 (três vírgula seis) UFMs 
(Unidade Fiscal do Município) por servidor. Os valores a serem creditados nos cartões 
serão determinados mensalmente pela Diretoria Geral de Administração através do 
Departamento de Compras. Poderão ocorrer variações nos valores anualmente, 
considerando que os mesmos são atrelados ao valor da UFMs, fornecida aos demais 
empregados públicos, pensionista e estagiários da Câmara Municipal. 
 
1.4 – A empresa prestará assistência técnica e manutenção do sistema em até 8 horas 
após a solicitação. 
 
1.5 – Manter em funcionamento no horário comercial, número telefônico para 
atendimento do usuário, site para consulta, equipe técnica específica para atendimento 
das necessidades dos usuários dos cartões magnéticos / eletrônicos de auxílio 
alimentação objeto deste contrato, notadamente, no que se refere a eventuais problemas 
na execução do contrato, consultas de saldo, reemissão de cartões, bloqueio, 
comunicação de roubos, furtos e extravios, fiscalização dos estabelecimentos 
credenciados. 
 
1.6 – Implantação do sistema em até 10 dias, após assinatura do contrato. 
 
 
 
2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
 
2.1 – No dia e horário acima determinado (18/01/2018 às 10h00min horas), será 
realizada sessão pública, para recebimento dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação, devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
2.2 – Os proponentes deverão, obrigatoriamente, se fazerem presentes, na Sessão 
Pública de abertura desta licitação. 
 
2.3 – Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
 
2.4 – Não será permitida a participação de empresas: 
2.4.1 – Estrangeiras que não funcionam no País; 
2.4.2 – Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.4.3 – Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo87 da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.4.4 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei Federal nº. 
10.520/02; 
2.4.5 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei Federal nº. 
9.605/98; 



2.4.6 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
 
3 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento às 10h00min horas do dia 
18/01/2018, junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada. 
 
3.2 – O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
3.2.1 – RG (Carteira de Identidade); 
3.2.2 – Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, assim como cópia autenticada do estatuto ou contrato social da empresa, no 
qual constem os dados de quem outorgou a referida procuração. 
3.2.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
3.2.4 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (anexo I – modelo 1). 
3.2.5 – As empresas que desejarem utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006 deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente assinado pelo 
responsável legal da empresa, conforme modelo 2 (anexo II). 
3.2.6 – As declarações acima mencionadas (itens 3.2.4 e 3.2.5) deverão ser apresentadas 
fora dos envelopes. 
 
3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão sem autorização do 
Pregoeiro, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo 
autorização expressa do Pregoeiro. 
 
 
4 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01) 
 
4.1 – O proponente deverá apresentar a sua proposta em um envelope fechado, com 
indicação de que se trata de “ENVELOPE nº. 01 – PROPOSTA”, para o PROCESSO 
DE LICITAÇÃO Nº. 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N º. 001/18, devendo a 
mesma ser emitida em uma via, datilografada ou emitida por processo eletrônico, 
devidamente assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste 
caso, juntando-se a procuração, devendo conter: 



a) Nome do proponente; 
b) Endereço completo; 
c) Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
encerramento da licitação; 
d) Prazo para disponibilização dos cartões magnéticos: máximo de 10 (dez) dias 
corridos a partir da assinatura do contrato; 
e) Condição de disponibilidade do crédito: o crédito deverá ser efetuado pela empresa 
administradora do cartão na data definida pela Câmara Municipal; 
f) Indicar o menor valor a ser pago por cartão/servidor, em reais (R$), podendo ser taxa 
negativa. 
g) Declaração de que não será cobrada nenhum tipo de taxa com despesas referentes à 
emissão dos cartões no ato da implantação e taxa de anuidade/manutenção anual dos 
serviços. No caso de reemissão do cartão por problemas físico do cartão (tarja 
magnética, dados incorretos), a empresa contratada também DECLARA que não 
cobrará nenhuma taxa. Já nos casos de danificação do cartão pelo próprio usuário, 
perda, roubo ou extravio, não será cobrado taxa superior ao valor de R$ 2,50. (Anexo III 
– modelo 3). 
h) Declaração comprometendo-se a prestar assistência técnica e manutenção do sistema 
em até 8 horas após a solicitação. (Anexo IV – Modelo 4) 
i) Relação dos estabelecimentos credenciados ou Declaração comprometendo-se a 
efetuar credenciamento de estabelecimentos comerciais (supermercados, padarias, 
armazéns, açougues e similares) no município de Santa Cruz do Rio Pardo. 
j) Declaração de aceitação plena e total das condições deste Edital. (Anexo V – Modelo 
5) 
 
4.2 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do 
proponente. 
 
4.3 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente edital. 
 
4.4 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta 
será considerada por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação. 
 
4.5 – O valor a ser pago por servidor na proposta, deverá considerar todos os custos 
diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, 
trabalhistas e outros. 
 
 
5 – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS (ENVELOPE Nº 02) 
 
5.1 – O proponente deverá apresentar em um envelope fechado, com indicação de se 
trata de “ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO”, para o PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N º. 001/18, devendo conter: 
 



5.1.1 – Habilitação Jurídica 
a) Registro empresarial na Junta 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 empresariais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
empresariais, 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 (sociedade não empresária), 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; 
f) Prova de registro ou cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos Termos da Lei nº 6.321, de 
14/04/1976, e da Portaria SIT-DSST nº 03, de 01/03/2002. 
 
5.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “d” deste subitem 5.1.1 não 
precisarão constar do Envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão Presencial nº. 001/2018. 
 
5.1.2 – Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver 
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto deste certame; 
c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (consistindo em Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 
e) Certidão Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, apenas ICM/ICMS do 
domicílio da Licitante; 
g) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT junto TST – Tribunal Superior 
do Trabalho. 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação do 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por período igual, a 
critério da Câmara, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 



 
A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior implicará 
na decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retornar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei 
Federal nº. 10.520/02. 
 
5.1.3 – Qualificação técnica: 
a) Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
demonstrando que a empresa licitante realizou ou esteja realizando os serviços, 
atestando execução satisfatória dos mesmos. 
b) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e 
disponíveis, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos. 
5.1.4 – Qualificação econômico-financeira: 
a) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da lei: 
a.1) para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário 
Oficial ou jornal de grande circulação da sede do licitante; 
a.2) para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço Patrimonial e a 
demonstração do resultado do último exercício social, com os respectivos termos de 
abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial ou Cartório; 
a.3) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham 
Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis, na forma 
da lei, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de 
sua existência. 
b) Apresentação de cálculo do índice de Grau de endividamento (GE), resultante da 
aplicação da fórmula abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar 
resultado menor ou igual a 0,60: 
 
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                                 Ativo Total 
 
c) Apresentação de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente 
(LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a 
empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 
        Passivo Circulante 
 



d) A empresa que apresentar resultado menor que 0,60 no índice referido no subitem 
5.1.4 “b” deveremos comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor da proposta. 
 
e) Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de 
apresentação da proposta. 
 
5.1.5 – Documentação Complementar (Outras Comprovações): 
a) 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 Público, 
ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes. (anexo VI – modelo 6) 
b) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empresa menor de 16 (dezesseis) anos. (anexo VII – modelo 
7) 
 
5.2 – Observações: 
5.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
5.2.2 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas 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. 
5.2.3 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
5.2.4 – 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. 
5.2.5 – A documentação deverá ser apresentada em cópia autenticada ou original 
extraído via internet. 
5.2.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º.  
5.2.7 – Não poderão participar desta licitação empresas reunidas em consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição; bem como as suspensas ou impedidas de licitar com 
órgãos de qualquer esfera da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e as 
que possuam títulos protestados ou que estiverem em regime de falência ou concordata. 
 
 
6 –  SESSÃO PÚBLICA 
 



6.1 – No dia 18/01/2018, às 10h00 horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de 
Santa Cruz do Rio Pardo, sito à Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, 
Chácara Peixe, Município de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, terá inicio 
a Sessão Pública deste Pregão, com o recebimento dos envelopes contendo as propostas 
e a documentação, devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
6.2 – Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes. Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 
envelopes, procedendo-se inicialmente a abertura dos envelopes contendo as propostas, 
verificando-se a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 
 
6.3 – Em seguida terá início a Sessão Pública de Lances. 
 
6.4 – O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 
definidas no inciso anterior, poderão os autores das menores propostas, até o máximo de 
03 (três), oferecermos novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
6.5 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
6.6 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a menor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no 
Edital, em caso positivo, o licitante será declarado vencedor. 
 
6.7 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências da 
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao Edital, sendo declarado vencedor. 
 
6.8 – Nas situações previstas nos itens 6.5 e 6.7, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço. 
 
6.9 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando, a critério do Pregoeiro lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 



6.10 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
6.11 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
6.12 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 
 
 
7 – JULGAMENTO 
 
7.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço (menor taxa de administração), observados os prazos máximos para fornecimento, 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no Edital. 
 
 
8 – CONTRATO 
8.1 – A empresa vencedora será convocada para assinar o contrato, depois de decididos 
os recursos, no prazo de até 05 dias úteis, após a homologação. 
 
8.2 – Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item 9.2. 
 
 
9 – VALIDADE DA PROPOSTA 
9.1 – A proposta apresentada deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
9.2 – A empresa vencedora, convocada 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, 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, pelo prazo de até 05 anos. 
 
 
10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)  
10.1 – São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, na 
Lei Federal nº. 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
10.2 – As proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
motivarem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do contrato, comportar-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 infrator: 
a- Advertência; 



b- Multa; 
c- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por 
período não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade; 
d – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
10.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeito à pena 
de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos. 
 
10.4 – Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, 
tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a 
ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam às 
exigências deste Edital, como às demais licitantes, que dêem causa a tumultos durante a 
sessão pública de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento 
inadequado de seus representantes.  
 
10.5 – A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
poderá ser: 
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78; 
b – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo de Licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
c – Judicial, nos termos da Legislação.   
 
10.6 – Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis: 
10.6.1 – Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
10.6.2 – Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á 
a inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas, além de 
indenização e reparação de danos; 
10.6.3 – Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito 
diretamente à execução contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor 
do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
10.6.4 – Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
10.6.5 – A licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração 
Pública, na decorrência da execução do objeto licitado. de indenização e reparação de 
danos; 
 



10.7 – As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
10.8 – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor em dívida ativa, 
sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 
 
10.9 – No caso de multa aplicada, em virtude de descumprimento contratual, além  
do disposto acima, também será possível, a critério da Contratante, o desconto das 
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Contratada. 
 
10.10 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
 
11 – CONDIÇÕES GERAIS 
11.1 – A contratada não poderá cobrar nenhum tipo de taxa referente à emissão dos 
cartões no ato da implantação e taxa de anuidade/manutenção anual dos serviços. No 
caso de reemissão do cartão por problemas físico do cartão (tarja magnética, dados 
incorretos), a empresa contratada também não poderá cobrar nenhuma taxa. Já nos casos 
de danificação do cartão pelo próprio usuário, perda, roubo ou extravio, não será 
cobrada taxa superior ao valor de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos). 
 
11.2 – Nos casos de reemissão do cartão (item 11.1) a contratada deverá substituí-lo no 
prazo de 07 dias úteis, contados da data da realização do pedido de emissão de novo 
cartão. 
 
11.3 – A contratada deverá disponibilizar os valores determinados pela contratante, a 
título de benefício alimentação, em cada cartão para utilização dos usuários, na data 
determinada pela contratante. 
 
11.4 – Manter em funcionamento no horário comercial, número telefônico para 
atendimento do usuário, site para consulta, equipe técnica específica para atendimento 
das necessidades dos usuários dos cartões magnéticos de vale alimentação objeto deste 
contrato, notadamente, no que se refere a eventuais problemas na execução do contrato, 
consultas de saldo, reemissão de cartões, bloqueio, comunicação de roubos, furtos e 
extravios, fiscalização dos estabelecimentos credenciados. 
 
11.5 – A contratada deverá organizar e manter uma rede de estabelecimentos 
credenciados, que aceitem os cartões, conforme a sua natureza. 
 
11.6 – A Câmara Municipal comunicará mensalmente à contratada os valores a serem 
disponibilizados para cada cartão, com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias 
úteis, da data desejada. 
 
11.7 – O cartão não poderá ser trocado por dinheiro ou ser dada destinação diferente do 
licitado. 



 
11.8 – A Câmara Municipal deverá sempre comunicar à contratada, a exclusão e 
inclusão de usuários no sistema. 
 
11.9 – A empresa vencedora deverá disponibilizar credenciamento de novos 
estabelecimentos comerciais, caso a Câmara Municipal venha a solicitar, em até 30 dias. 
11.9.1 – Ocorrendo que o estabelecimento solicitado não queira se credenciar, a 
empresa administradora deverá apresentar documento da não aceitação da empresa, 
devidamente assinado pela mesma. 
 
11.10 – Não serão admitidos os participantes que por algum motivo, já tiveram seus 
contratos com a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, rescindidos antes do 
término, por questões que tenham acarretado problema ou dano ao Município. 
 
11.11 – Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e ou sociais decorrentes 
do fornecimento, objeto do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, bem como 
pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à contratante e/ou a terceiros em 
decorrência da execução do contrato resultante desta licitação, serão de inteira 
responsabilidade da licitante contratada, até o término do contrato. 
 
 
12 – PAGAMENTOS 
12.1 – A empresa contratada deverá disponibilizar o crédito ao beneficiário na data 
estabelecida pela contratante em cada mês e o pagamento junto à empresa 
administradora do cartão eletrônico será realizado no prazo de 10 dias a partir da data 
em que for lançado o crédito no cartão magnético dos servidores com a apresentação da 
(s) Nota (s) Fiscal (is), devidamente atestada pela Diretoria Geral de Administração por 
intermédio do Departamento de Compras do Poder Legislativo competente. 
 
12.2 – Não será admitida proposta com condições de pagamento diferente daquela 
definida no item anterior. 
 
12.3 – A empresa vencedora deverá mencionar em sua nota fiscal o número da conta 
bancária da empresa, uma vez que os pagamentos serão realizados através de crédito 
bancário. 
12.3.1 – Na nota fiscal emitida pela empresa deverão constar: 
a) valor a ser repassado referente carga do auxílio alimentação no cartão eletrônico. 
b) taxa administrativa ou desconto concedido. 
 
12.4 – As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das 
seguintes dotações orçamentárias de 2018 e subseqüentes: 
01 – Poder Legislativo  
01.031 – Ações Legislativas  
01.031.0001 – Processo Legislativo  
01.031.0001.2.066 – Manutenção do Poder Legislativo  
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 



3.3.90.00.00 – Aplicação Direta 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 009 
(Orçamento/2018)  
Fonte de Recursos nº. 01 (Recursos Próprios) 
 
O valor global estimado deste Processo de Licitação é de R$ 81.883,92 (Oitenta e um 
mil, e oitocentos e oitenta e três reais, e noventa e dois centavos).  
 
 
13 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
13.1 – Lei 10.520, de 17 de Julho de 2.002. 
 
13.2 – Lei 8666/93 e suas alterações. 
 
13.3 – Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 de junho de 2003 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie (Regulamento do Pregão Presencial); 
 
13.4 – Legislações Municipais – Lei Complementar nº. 591 de 01 de abril de 2016 
(Capítulo IX, artigo 65 e parágrafo 1º), Lei nº 2.503 de 30 de março de 2011, Lei nº. 
2.380 de 09 de dezembro de 2009 e Lei nº. 2.214 de 30 de novembro de 2.007, Ato do 
Presidente nº. 06 de 01 de março de 2017 e Decreto Municipal nº. 161 de 12 de agosto 
de 2016 (Auxílio Alimentação). 
 
13.4 – Artigos 4º, 5º e 11º do Decreto Federal 6.204/07. 
 
13.5 – Artigos 3º, 42º, 43º, 44º e 45º da Lei Federal Complementar 123/06. 
 
 
14 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
14.1 – 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. 
14.1.1 – As petições deverão ser protocoladas junto a Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo/SP, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe, 
Santa Cruz do Rio Pardo – SP – CEP: 18.900-00, dirigida à autoridade subscrita do 
Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
14.1.2 – Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
14.1.3 – 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. 
 
14.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao 
procedimento abaixo: 
14.2.1 – Somente serão válidos os documentos originais; 
14.2.2 – Os documentos deverão ser protocolados na Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo/SP, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 586, Chácara Peixe – 



Santa Cruz do Rio Pardo – SP – CEP: 18.900-00, sempre no horário de expediente das 
08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min; 
14.2.3 – Não protocolando na forma definida, a Administração não apreciará o teor dos 
citados documentos. 
 
14.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas. 
 
14.4 – Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata 
na própria sessão pública, com o devido registro em data da síntese da motivação da sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia 
em que houver expediente na Câmara Municipal para apresentação das razões, por meio 
de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contra-razões, em igual número de dias, que começarão correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
14.4.1 -  Nas hipóteses de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade superior; 
14.4.2 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
14.4.3 – Os recursos devem ser protocolados na Câmara. 
 
14.5 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 
parte da (s) proponente (s), importará na decadência do direito de recurso, competindo à 
autoridade competente homologar o certame e determinar a convocação dos 
beneficiários para assinatura do Contrato Administrativo ou retirada do instrumento 
equivalente, conforme o caso. 
 
14.6 - Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 
decisão do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve ser praticar o ato de 
homologação do certame. 
 
 
15 – FORO: 
15.1 – O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta 
licitação é o da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, excluído qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 
 
16 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 – 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. 
 
16.2 – Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos da sessão pública realizada para 
esta licitação, na qual serão registrada as impugnações fundamentadas porventura 
apresentadas pelos representantes legais presentes. 



16.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria Ata. 
16.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
16.4 – O Comunicado de abertura de licitação, o resultado do presente certame e as 
alterações, caso houverem, serão divulgados através de publicação no Semanário Oficial 
do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no site da Câmara Municipal (www.camarasantacruzdoriopardo.sp.gov.br). 
 
16.5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 
devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 
 
16.6 – Integram o presente Edital: 
16.1.1 – Declaração de atendimento dos requisitos de habilitação (Anexo I – modelo 1) 
16.1.2 – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo II – 
modelo 2) 
16.1.3 – Declaração que não será cobrada nenhum tipo de taxa com despesa de emissão 
de cartões (Anexo III – modelo 3) 
16.1.4 – Declaração comprometendo-se a prestar assistência técnica e manutenção do 
sistema (Anexo IV – modelo 4) 
16.1.5 – Declaração de plena aceitação do Edital (Anexo V – modelo 5) 
16.1.6 – Declaração de inexistência de fato impeditivo (Anexo VI – modelo 6) 
16.1.7 – Declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho (Anexo VII – 
modelo 7) 
16.1.8 – Minuta de contrato (Anexo VIII). 
 
Santa Cruz do Rio Pardo, 02 de janeiro de 2018. 

 

MARCO ANTÔNIO VALANTIERI 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregão Presencial nº. 01/2018 – Processo de Licitação nº. 006/2018 
 

Termo de Referência (Especificações) 

 
1 - OBJETO – Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Auxílio Alimentação, em 
forma de cartão magnético / eletrônico (com chip), para aquisição de gêneros de 
alimentação em estabelecimentos comerciais credenciados (supermercados, 
padarias, armazéns, açougues e similares), destinados aos servidores ativos, 
pensionistas e estagiários da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo 
período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado a critério da Diretoria Geral de 
Administração / ou Presidência, de acordo com a Lei de Licitações, pelo prazo legal, 
sob o regime de menor preço (menor taxa de administração).  
 
2. REGIME DE EXECUÇÃO. Empreitada por Preço Unitário. 
 
 
3. IMPLANTAÇAO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. O 

objeto desta contratação deverá ser implantado e executado em conformidade com o 
Termo de Referência correndo por conta da CONTRATADA as despesas de 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 
execução do objeto do contrato. 

3.1 Deverão ser confeccionados e entregues pela CONTRATADA, em até 10 dias úteis 
contados da data de assinatura do Contrato Administrativo, 19 (dezenove) cartões, 
nas condições descritas neste Termo. 
3.1.1. Os Cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação 
nominal. 
3.1.2. Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo a 
padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da 
distribuição e da utilização no pagamento das despesas. 

  
3.2 As informações cadastrais dos empregados públicos, pensionista e estagiários da 

Câmara Municipal serão fornecidas a CONTRATADA, em meio magnético / 
eletrônico, conforme leiaute de arquivos definindo pelo mesmo, na data de 
assinatura do contrato. 
 

3.3 Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados: 
3.3.1 Denominação completa da Câmara Municipal 

3.3.2 Nome por extenso do funcionário 

3.3.3 Número seqüencial de controle individual 

 



3.4 A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE para a distribuição aos 
beneficiários eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à 
operação do cartão. 

3.5  Caso a tecnologia ofertada necessitar de terminal de recarga / consulta, este deverá 
ser disponibilizado sem nenhum custo para a CONTRATANTE. 

3.6 A recarga dos créditos nos respectivos cartões deverá ser disponibilizada na data 
definida pela CONTRATANTE, em cada mês. 

3.6.1.A CONTRATANTE disponibilizará, por meio eletrônico, os valores 
correspondentes de cada beneficiário (cartão), na data definida, a recarga dos 
créditos, devendo ser antecipado se a data coincidir com o final de semana, 
feriado, ou se não haver expediente na repartição. 

 

3.7 Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a 
CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e 
entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo para 
CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO sendo que os créditos já deverão estar 
disponíveis. 

 

3.8 Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos (com chip), se não utilizados dentro do 
mês de competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de 
tal forma que os servidores da Câmara Municipal em hipótese alguma sejam 
prejudicados. 

 

3.9 Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120 
(cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.  

 

3.10 Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente será devolvido mediante 
crédito em conta corrente, no período de 90 (noventa) dias, à CONTRATANTE. 

 
 
 

4. REDE CREDENCIADA. 
4.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, 

durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados 



ativos, especializados no fornecimento de gêneros alimentícios “in natura”, nos 
padrões estabelecidos no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, 
observadas, ainda, as condições de higiene e saúde, com quantidade mínima 
suficiente de estabelecimentos e constando as suas respectivas localizações. 
 

4.2 Para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede 
credenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender de 
imediato, devendo contemplar principalmente as redes de supermercado do 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo. 

 

4.3 A comprovação deverá ser realizada por meio de envio de relação, indexada por 
Município, contendo o nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone, bem 
como a distancia entre o estabelecimento e a respectiva localidade. 

 

4.4 Caso seja necessário, os demais estabelecimentos deverão ser credenciados dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. 

 

4.5 A CONTRATADA deverá manter nos estabelecimentos credenciados a 
identificação de sua adesão no sistema, em local de fácil visualização, assim como 
manter atualizada a relação de estabelecimentos credenciados. 

 

4.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento durante 
toda a vigência do contrato, a rede credenciada, observada a quantidade mínima de 
estabelecimentos e suas respectivas localizações definidas neste Termo de 
Referência. 

 

4.7 A CONTRATANTE a qualquer tempo poderá solicitar a inclusão de novos 
estabelecimentos credenciados visando à melhoria no atendimento dos beneficiários. 

 

4.8 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer 
alteração na relação de estabelecimentos credenciados. 

 

4.9 A CONTRATADA deverá efetuar credenciamentos adicionais de estabelecimentos, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, 
no intuito de suprir as necessidades dos beneficiários, ou na impossibilidade, 
oferecer o credenciamento de estabelecimentos alternativos que deverão ser 
aprovados pela Fiscalização do Contrato.       

 
 

5. SISTEMA DE APOIO AO CONTRATANTE E BENEFICIÁRIO E RELATÓRIOS 



5.1 A CONTRATADA deverá dispor de sistema em meio eletrônico para realização das 
seguintes funcionalidades mínimas: 

a. Operação de Cadastro; 
b. Emissão e cancelamento de Cartões; 
c. Emissão e cancelamento de Pedidos; 
d. Consulta de Saldo e Extratos; 
e. Emissão de Relatórios. 

 
5.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários 

dos cartões: 
a. Consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos; 
b. Consulta da rede de estabelecimentos; 
c. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela Internet ou através de 

Central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial); 
d. Solicitação de 2ª. (segunda) via de cartão eletrônico e solicitação de 2ª. 

(segunda) via de senha pela internet ou central telefônica (funcionamento em 
dias úteis em horário comercial); 

5.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais com as 
seguintes informações mínimas: Nome do servidor do CONTRATANTE, número do 
cartão, data e valor crédito concedido; e quantidade de cartões remetidos para cada 
servidor do CONTRATANTE. 
6. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. Os Serviços executados 

mensalmente serão medidos em conformidade com o Termo de Referência. 
 

7. PAGAMENTOS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
7.1 O Pagamento será mensal a partir da emissão da Nota Fiscal. 
7.2 A Nota Fiscal será recebida pela Fiscalização do CONTRATANTE, em até 05 

(cinco) dias úteis após o recebimento da respectiva nota fiscal / fatura, acompanhada 
do relatório dos serviços prestados no período a que o pagamento a se referir, desde 
que tenham sido observadas todas as disposições constantes neste termo. 

7.3  Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados 
contenham incorreções. 

7.4 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, pela TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO (%), resultante da proposta vencedora, na qual deverão estar 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e 
despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza. 

7.5 A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO (%) somada de uma unidade (conforme formula abaixo) ao 
efetivo montante total dos créditos efetuados: 

P = (1 + T/100 x C 
Onde: 
P=Valor total do pagamento mensal 
T=Taxa de Administração 
C=Créditos efetuados nos cartões dos beneficiários 
 

7.6 O percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a 
vigência do contrato e suas possíveis prorrogações. 



 
PROCESSO LICITAÇÃO: 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL: 001/2018 

MODELO DE PROPOSTA – SUGERIDO 

DADOS DO LICITANTE 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP/Telefone/Fax  
Email:  

ITEM Valor/Proposta 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Auxílio 
Alimentação, em forma de cartão magnético / eletrônico (com  chip), para 
aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais 
credenciados (supermercados, padarias, armazéns, açougues e similares), 
destinados aos servidores ativos, pensionistas e estagiários da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 
Quantidade de Cartão – Auxílio Alimentação – 19 (Dezenove)..................... 
 
Preço Unitário (R$) – Auxílio Alimentação.................................................. 
 
Preço Total (R$) – Auxílio Alimentação ..................................................... 

 

 

 

                                           

19 

R$    359,14 

R$ 6.823,66 

Taxa de Administração _______% 

Valor Total Mensal R$  

Valor Total Anual R$ 

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias  

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA 
PROPONENTE 

 

DATA DA PROPOSTA 
 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que os produtos e serviços oferecidos atendem todas 
as especificações exigidas neste anexo. 
 
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos 
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos 
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº. 006/2018 
 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do Edital do Pregão 

Presencial nº 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 

_____________________________, ___de __________________de 2018. 

 

 

Carimbo e assinatura do 

Representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 
 
 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta 

a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 

_____________________________, ___de __________________de 2018. 

 

 

Carimbo e assinatura do 

Representante legal da empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que não será cobrada nenhum tipo de taxa com despesas referentes à 

emissão dos cartões no ato da implantação e taxa de anuidade/manutenção anual dos 

serviços, também não será cobrada taxa no caso de reemissão do cartão por problemas 

físico do cartão (tarja magnética, dados incorretos), ocorrendo danificação do cartão 

pelo próprio usuário, perda, roubo ou extravio, será cobrada taxa não superior a R$ 

2,50), conforme item 4.1 “g” do Edital do Pregão nº. 001/2018 – Processo de Licitação 

nº. 006/2018 da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 
_____________________________, ___de __________________de 2018. 

 
Carimbo e assinatura do 

Representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que prestará assistência técnica e manutenção do sistema em até 8 (oito) 

horas após a solicitação, conforme item 4.1 “h” do Edital do Pregão Presencial nº. 

001/2018 – Processo de Licitação nº. 006/2018 da Câmara Municipal de Santa Cruz do 

Rio Pardo. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 
_____________________________, ___de __________________de 2018. 

 
 

Carimbo e assinatura do 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 
 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que aceita plena e totalmente as condições do Edital do Pregão Presencial 

nº. 001/2018 – Processo nº. 006/2018 da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio 

Pardo. 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 
 

_____________________________, ___de __________________de 2018. 
 
 

Carimbo e assinatura do 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as 

penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo a nossa participação na licitação 

Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº. 006/2018 da Câmara 

Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, que não foram declarada inidônea e não estamos 

impedida de contratar com o Poder Público, nem suspensa de contratar com a 

Administração Pública, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes 

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 
 
 

_____________________________, ___de __________________de 2018. 
 
 
 

Carimbo e assinatura do 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de 

Identidade nº........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, 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 7º da Constituição Federal, 

e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empresa menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

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

 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente. 

 
 
 

_____________________________, ___de __________________de 2018. 
 
 
 

Carimbo e assinatura do 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº 006/2018 

 
ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO N.º ___/2018. 

 
Termo de Contrato Administrativo que entre si celebram de um lado a CÂMARA  
MUNICIPAL DE ___, denominada Contratante e a EMPRESA 
_________________________, denominada Contratada, para administração e 
gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico, munidos de senha de acesso, para 
aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais, conforme Pregão 
Presencial n.º 001/18 – Processo de Licitação nº. 006/2018. 
 
Por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, que fazem 
entre si de um lado a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoa 
jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº. 49.879.919/0001-96, 
sediada na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, nº. 586, Chácara Peixe, nesta 
cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente, MARCO ANTÔNIO VALANTIERI, portador do RG nº. 
24.508.111-2 SSP/SP e CPF nº. 141.853.988-08, residente na Rua Canadá, nº. 41, 
Parque das Nações, município de Santa Cruz do Rio Pardo doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e o Senhor __________________, brasileiro, 
____________(estado civil), portador da Cédula de Identidade RG n.º _________, 
expedida pela SSP/__ e do CPF/MF n.º ___________, proprietário da Empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, 
com sede na Rua _________, n.º _______, Bairro______, na cidade de 
___________________ - Estado_________, CEP: ___________, Telefone n.º (____) 
___________, na qualidade de Contratada, para firmarem o presente Termo de 
Contrato, pelo qual se obrigam a executar o seu objeto, em consonância com as regras 
gerais da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2.002, Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações, Decreto Municipal n°. 078/03 de 07 de junho de 2003 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie; ficando justas e acordadas as cláusulas seguintes: 
 
I - OBJETO: 
Cláusula Primeira – Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de 
Auxílio Alimentação, em forma de cartão magnético / eletrônico (com chip), para 
aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais credenciados 
(supermercados, padarias, armazéns, açougues e similares), destinados aos 
servidores ativos, pensionistas e estagiários da Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado a critério da 
Diretoria Geral de Administração / ou Presidência, de acordo com a Lei de Licitações, 
pelo prazo legal, sob o regime de menor preço (menor taxa de administração).  
 
 
 



 
II - FORMA DE EXECUÇÃO: 
Cláusula Segunda - Deverá ser fornecidos um total aproximado de 19 (dezenove) 
cartões, sendo que a quantidade poderá ser alterada pela Contratante no caso de novas 
contratações e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela 
administração municipal de acordo com a rotatividade dos servidores. 
 
Cláusula Terceira - O valor a ser creditado no cartão, para cada mês, é de R$ 359,14 
(trezentos e cinquenta e nove reais, e catorze centavos), por servidor, perfazendo um 
valor total estimado de R$ 6.823,66 (seis mil, oitocentos e vinte e três reais, e sessenta e 
seis centavos) mensais.  
 
Cláusula Quarta - Os valores a serem creditados nos cartões serão determinados 
mensalmente pela Diretoria Geral de Administração ou Departamento responsável 
(Compras ou Recurso Humanos), podendo ocorrer variações nos valores, considerando 
que os mesmos são atrelados ao valor da UFMs (Unidade Fiscal do Município de Santa 
Cruz do Rio Pardo) fornecida aos demais funcionários da Contratante. 
 
Cláusula Quinta – A Contratada se compromete a prestar assistência técnica e 
manutenção do sistema, dentro do prazo contratual, até 8 horas após a solicitação. 
 
Cláusula Sexta – A Contratada deverá manter em funcionamento, no horário 
comercial, número telefônico para atendimento do usuário, site para consulta, equipe 
técnica específica para atendimento das necessidades dos usuários dos cartões 
magnéticos de vale alimentação, objeto deste Contrato, notadamente, no que se refere a 
eventuais problemas na execução do Contrato, consultas de saldo, reemissão de cartões, 
bloqueio, comunicação de roubos, furtos e extravios, fiscalização dos estabelecimentos 
credenciados. 
 
Cláusula Sétima – A Contratada deverá disponibilizar credenciamento de novos 
estabelecimentos comerciais, caso a Câmara venha a solicitar, em até 15 dias úteis. 
 
Cláusula Oitava - Ocorrendo que o estabelecimento solicitado não queira se 
credenciar, a Contatada deverá apresentar documento da não aceitação da empresa, 
devidamente assinado pela mesma. 
 
Cláusula Nona – A Contratada se compromete a implantar o sistema em até 10 dias 
após assinatura do Contrato e a disponibilização dos cartões magnéticos / eletrônicos, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do Contrato. 
 
Cláusula Décima - A Contratada não poderá cobrar nenhum tipo de taxa referente à 
emissão dos cartões no ato da implantação e taxa de anuidade/manutenção anual dos 
serviços. No caso de reemissão do cartão magnético / eletrônico por problemas físico do 
cartão (tarja magnética, dados incorretos ou chip), a empresa contratada também não 
poderá cobrar nenhuma taxa. Já nos casos de danificação do cartão pelo próprio usuário, 
perda, roubo ou extravio, não será cobrada taxa superior ao valor de R$ 2,50 (dois reais 
e cinqüenta centavos). 



 
Cláusula Décima Primeira - Nos casos de reemissão do cartão (item 11.1) a contratada 
deverá substituí-lo no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados da data da realização do 
pedido de emissão de novo cartão. 
 
Cláusula Décima Segunda - A Contratada deverá disponibilizar os valores 
determinados pela Contratante, a título de benefício alimentação, em cada cartão para 
utilização dos usuários, na data determinada pela Contratante. 
 
Cláusula Décima Terceira - A Contratada deverá manter em funcionamento Central de 
Atendimento Telefônico, para prestar informações e receber comunicações de interesse 
da Contratante e dos usuários e divulgar o número de acesso aos interessados. 
 
Cláusula Décima Quarta - A Contratada deverá organizar e manter uma rede de 
estabelecimentos credenciados, que aceitem os cartões, conforme a sua natureza. 
 
Cláusula Décima Quinta - A Contratante comunicará mensalmente à Contratada os 
valores a serem disponibilizados para cada cartão, com antecedência de, no mínimo, 05 
(cinco) dias úteis, da data desejada. 
 
Cláusula Décima Sexta - O cartão não poderá ser trocado por dinheiro ou ser dada 
destinação diferente do licitado. 
 
Cláusula Décima Sétima - A Contratante deverá sempre comunicar à Contratada da 
exclusão e inclusão de usuários no sistema. 
 
 
III - PRAZO DE VIGÊNCIA: 
Cláusula Décima Oitava - O presente Contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura, vigorando pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração, pelo prazo legal, nos termos do artigo 57, e seus incisos, da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
IV - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Cláusula Décima Nona – Pelos serviços, objeto deste Contrato, a Contratante se 
compromete a repassar mensalmente à Contratada, à importância de R$ 359,14 
(Trezentos e cinqüenta e nove reais, e quatorze centavos) por cartão, descontado de cada 
um dos cartões a quantia de R$    , sendo o pagamento 10 dias após a apresentação da 
fatura. 
 
Cláusula Vigésima – Na nota fiscal emitida pela empresa deverão constar: 
a) valor a ser repassado referente carga alimentação. 
b) taxa administrativa ou desconto concedido. 
Cláusula Décima Oitava - A Contratada deverá mencionar em sua nota fiscal o número 
da conta bancária da empresa, uma vez que os pagamentos serão realizados através de 
crédito bancário. 



V - DESPESA: 
Cláusula Vigésima Primeira - A despesa decorrente desta Licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº. 001/2018 – Processo de Licitação nº. 006/2018 serão cobertas 
com os recursos provenientes deste da seguinte das dotações, do orçamento relativo ao 
exercício de 2018 e subseqüentes. 
01 – Poder Legislativo  
01.031 – Ações Legislativas  
01.031.0001 – Processo Legislativo  
01.031.0001.2.066 – Manutenção do Poder Legislativo  
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.00 – Aplicação Direta 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 008 (Orçamento de 
2018) 
Fonte de Recursos nº. 01 – Recursos Próprios 
 
O valor global estimado deste Processo de Licitação é de R$ 81.883,92 (Oitenta e um 
mil, e oitocentos e oitenta e três reais, noventa e dois).  
 
 
VI - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
Cláusula Vigésima Segunda - A Contratante, através da Diretora Geral de 
Administração (Departamento de Compras ou Recursos Humanos), poderá solicitar à 
Contratada que regularize eventuais faltas ou defeitos observados, devendo sempre 
comunicar o fato ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
VII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES): 
Cláusula Vigésima Terceira - São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da 
Lei Federal nº. 8.666/93, na Lei Federal nº. 10.520/02 e demais normas pertinentes. 
 
Cláusula Vigésima Quarta – As proponentes que ensejarem o retardamento da 
execução do certame, não motivarem a proposta, falharem ou fraudarem a 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 infrator: 
a- Advertência; 
b- Multa; 
c- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por 
período não superior a 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade; 
d – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 



 
Cláusula Vigésima Quinta – O licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração 
falsa, estará sujeito à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
Cláusula Vigésima Sexta – Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor 
estimado do fornecimento, tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que 
seguramente não atendam às exigências deste Edital, como às demais licitantes, que 
dêem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento dos 
trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.  
 
Cláusula Vigésima Sétima – A rescisão contratual, de acordo com o artigo 79 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, poderá ser: 
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78; 
b – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo de Licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
c – Judicial, nos termos da Legislação.   
 
Cláusula Vigésima Oitava - Serão aplicadas multas contratuais, sem prejuízo das 
demais sanções aplicáveis: 
1 – Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
2 – Pelo retardamento na entrega do objeto contratual, multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á 
a inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas, além de 
indenização e reparação de danos; 
3 – Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente 
à execução contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato, 
além de indenização e reparação de danos; 
4 – Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do contrato, além de indenização e reparação de danos; 
5 – A licitante deverá indenizar qualquer prejuízo causado a Administração Pública, na 
decorrência da execução do objeto licitado. de indenização e reparação de danos; 
 
Cláusula Vigésima Nona – As sanções são independentes e a aplicação de uma não 
exclui a das outras. 
 
Cláusula Trigésima – O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor 
em dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de 
execução. 
Cláusula Trigésima Primeira – No caso de multa aplicada, em virtude de 
descumprimento contratual, além  do disposto acima, também será possível, a 



critério da Contratante, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à Contratada. 
 
Cláusula Trigésima Segunda – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos 
em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
VIII - RESPONSABILIDADES: 
Cláusula Trigésima Terceira - Todas as obrigações tributárias,  fiscais, 
previdenciárias e ou sociais decorrentes da execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem os danos e prejuízos que a qualquer título causar à contratante e/ou a 
terceiros em decorrência da execução do mesmo, serão de inteira responsabilidade da 
Contratada, até o término do Contrato. 
 
IX - RESCISÃO: 
Cláusula Trigésima Quarta - A Contratante poderá rescindir administrativamente o 
presente Contrato, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII da Lei n.º 
8.666/93, sem que caiba a Contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das 
penalidades pertinentes. 
 
X - PUBLICAÇÃO: 
Cláusula Trigésima Quinta - A Contratante providenciará a publicação do extrato do 
presente Contrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 
8.883/94. 
XI - FORO: 
Cláusula Trigésima Sexta - Fica eleito o foro da Comarca de Municipal de Santa Cruz 
do Rio Pardo, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as 
dúvidas suscitadas deste Contrato. 
 
E, por estarem ambas as partes justas e acordadas, declaram aceitar todas as condições 
estabelecidas no presente Contrato, pelo que o firmam na presença de duas  
testemunhas, em duas vias de igual forma e teor. 
 
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, ______ de ____________de 2018. 
 

_____________________________ 
Marco Antônio Valantieri 

Contratante 
 
Testemunhas: 
1- 
 
2-  
 
 
 
 



PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 006/2018–PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
CONTRATADA:  
CONTRATO N°(DE ORIGEM):  
OBJETO:  
ADVOGADO(S):  
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, 
interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
 
LOCAL e DATA: Santa Cruz do Rio Pardo,    de          de 2018. 
 
 
CONTRATANTE:  
 
Nome e cargo:  
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
                   
Assinatura: ______________________________  
 
 
 
 



CONTRATADA:  
 
Nome e cargo: 
 
E-mail institucional:  
 
E-mail pessoal:  
 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 


