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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 / 2014 – PROCESSO Nº 1841 / 2014 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMATO DE CARTÕES 

ELETRÔNICO MAGNÉTICO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. 

 

 

UNIDADE REQUISITANTE: RECURSOS HUMANOS 

 

 

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 

acha aberto nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Processo nº 1841 / 2014, objetivando a Contratação de Empresa, 

de acordo com o estabelecido no Anexo I deste Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 

17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 

federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação serão recebidos na sessão 

pública de processamento do Pregão, onde após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito Rua 

Dozito Malvar Ribas, 5.000, Itirapuã/SP, iniciando-se às 09 h : 00 min. do dia 02 de JULHO de 

2014 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio. 

 

São partes que integram este edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 

estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 

 

A) Anexo I – Termo de referência / Projeto Básico; 

 

B) Anexo II – Modelo de Proposta; 

 

C) Anexo III – Modelo de Credenciamento 

 

D) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre Plenamente 

os Requisitos de Habilitação; 

 

E) Anexo V – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição; 

 

F) Anexo VI – Declaração de Identificação para ME e EPP; 

 

G) Anexo VII – Minuta de Contrato. 
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1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMATO 

DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS 

MUNICIPAIS, observadas as especificações e quantidades ali estabelecidas no Anexo I. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos 

de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 

como de n° 01 e n° 02, com a seguinte inscrição: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 / 2014 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 / 2014 

ENVELOPE - 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 

representada. 

 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá SER 

APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES, no original ou cópia autenticada previamente, por 

tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. Aqueles 

que pretenderem a autenticação de documentos por este órgão municipal deverão apresentá-los até às 

12hr do dia anterior ao certame ao setor competente para autenticação, tendo em vista o não embaraço 

e o bom desenvolvimento dos processos licitatórios. 

 

3.2.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

3.2.2. Para o credenciamento, em se tratando de um dos proprietários da empresa, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
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exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. (original ou cópia 

autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá ser 

autenticada a cópia à vista do original), 

 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos 

de Habilitação e Declaração de que não Emprega Menor nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição, de acordo com os modelos estabelecidos nos Anexo IV e V deste Edital. 

(com firma reconhecida previamente por tabelião), 
 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo VI (com firma reconhecida previamente por tabelião). 

 

3.2.3. Em se tratando de representante da empresa, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com o firmado outorgante reconhecida em 

cartório, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em 

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública;  

 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos 

de Habilitação e Declaração de que não Emprega Menor nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição, de acordo com os modelos estabelecidos nos Anexo IV e V deste Edital. 

(com firma reconhecida previamente por tabelião). 
 

 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso se enquadre, de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo VI. (com firma reconhecida previamente por tabelião). 

 

3.2.4. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 

3.2.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

 

3.2.6. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na perda do direito de 

oferecer lance, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, deverão apresentar, fora dos 

envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - 
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PROPOSTA e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados na recepção da 

Prefeitura de Itirapuã/SP, até as 09 h: 00 min do dia 02 de JULHO de 2014. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 

instrumento próprio, e documento de identificação com foto, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

5.1.1. Nome, endereço, telefone, CNPJ, Inscrição Estadual; 

 

5.1.2. Número do processo e do Pregão; 

 

5.1.3. Descrição do objeto da presente licitação; 

 

5.1.4. Apresentar a proposta em papel timbrado, em moeda corrente nacional, expressos em 

algarismos, com duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação; 

 

5.1.5. Apresentar prazo de validade nunca inferior a 60 (sessenta) dias, corridos, a contar da data de 

sua apresentação. Não havendo indicação expressa, será considerada essa como tal. 

 

5.2. O Anexo II deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da proposta, 

datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações 

alternativas, assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

 

5.3. Se houver divergência entre os valores numéricos e por extenso, será considerado o algarismos 

por extenso;  

 

5.4. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital e seus Anexos. 

  

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

6.2. A sessão pública será única. 
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6.3. Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da promotora 

do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a sua continuidade para 

o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo. 

 

6.4. Encerrada a fase de credenciamento os licitantes entregarão ao pregoeiro os envelopes “1” e “2”, 

contendo, cada qual e separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação, não 

mais sendo permitida a admissão de novos participantes no certame. 

 

6.5. O julgamento será feito pelo critério de Menor Taxa de Administração, observadas as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital, sendo que na 

fase de lances, será utilizado os valores em reais, haja vista que o sistema de Licitação do 

Município não oferece opção para disputa em porcentagem. Ao final da fase de lances, o valor 

será convertido para Taxa Real de Administração. 

 

6.6. Havendo divergência entre os valores e porcentagem apresentados, prevalecerá o preço expresso 

por extenso e as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

6.7. Abertos os envelopes proposta de preço, o Pregoeiro procederá a análise do seu conteúdo, 

verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

 

6.7.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

 

6.7.2. Que apresentem preço ou vantagem baseada exclusivamente em proposta ofertadas pelos 

demais licitantes; 

 

6.7.3. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, 

lavrando-se ata a respeito. 

 

6.7.4. O julgamento será feito pelo critério de menor taxa de administração. 

 

6.8. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

6.8.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

6.8.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de 

empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

 

6.8.2.1. Serão realizadas rodadas de lances verbais para o item da proposta de menor preço ofertada 

por escrito. 

 

6.8.2.2. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
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6.8.2.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 100,00 (cem reais), 

aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

6.8.2.4. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos seguinte termos: 

 

 6.8.2.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

 

6.8.2.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação 

em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

 

6.8.2.6.1 Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência, e apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 

Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

 

6.8.2.6.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas ou 

empresa de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8.2.3, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 

apresentar nova proposta; 

 

6.8.2.6.3. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

6.8.2.6.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 

de lances não tiver sido apresentada por microempresas ou empresas de pequeno porte; 

 

6.8.2.6.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, 

em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º 

inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 

haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8.2.5. 

 

6.8.2.7 Na hipótese da “não contratação” da microempresa e empresa de pequeno porte e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 6.8.2.6.5 será declarada a melhor oferta àquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances. 

 

6.8.2.8. Obedecida a ordem sequencial, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes 

importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes. 

 

6.8.2.9. A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua 

formulação por todos os interessados selecionados. 

 

6.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  
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6.10. Após a negociação, se o caso, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

  

6.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas. 

 

6.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 

de habilitação de seu autor. 

 

6.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 

 

6.14. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos, documentos passíveis de 

obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

6.15. Este Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. 

 

6.16. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

6.17. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor. 

 

6.18. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo 

negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade 

e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

 

6.19. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 

 

6.20. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias 

à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atenderem 

às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 

6.21. Durante a sessão de lances não será permitido o uso de telefones celulares no recinto e 

também não haverá liberação para consulta dos representantes dos licitantes às suas empresas. 

O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 

seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em eventuais negociações 

entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos visando o 

esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para 

serem avaliados pelo Pregoeiro. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial; 

 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 

 

7.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.1 não precisarão constar do 

Envelope "Documentos de Habilitação", pois os mesmos deverão ser apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

 

7.2. 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, relativo à sede da licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Certidões de regularidade de débito com a Fazenda do Município e Fazenda Estadual em nome da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; nas hipóteses em que os Municípios emitam as 

certidões de cadastro mobiliário e imobiliário separadamente, a licitante deverá apresentar ambas as 

certidões para atendimento deste item. 

 

d) Certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e para com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

e) Certidões de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria da 

Fazenda Nacional. 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 

1943.”  

 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata e ainda recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (original ou cópia autenticada previamente por 

tabelião);  

 

7.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

 

7.5. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 20 

(vinte) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

7.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.2, deste edital, terá sua habilitação 
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condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 

úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

7.6.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

 

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1. Dos atos do pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 

sessão pública com devido registro em ata da síntese da motivação de sua intenção, abrindo-se então o 

prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: 

 

8.2.1. A decadência do direito de recurso; 

 

8.2.2. A adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; 

 

8.2.3. O encaminhamento do processo ao Prefeito Municipal de Itirapuã, para a homologação. 

 

8.2.4 A não apresentação de razões ou de contra-razões de recurso não impedirá o seu regular 

processamento e julgamento. 

 

8.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro prestará as informações que entender convenientes e o 

encaminhará ao Prefeito Municipal para julgamento. 

 

8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado o objeto da 

licitação e homologado o procedimento pelo prefeito Municipal de Itirapuã. 

 

8.8. Os recursos interpostos após o encerramento da sessão não serão conhecidos, tampouco as 

impugnações intempestivas. 

 

8.9. Os recursos deverão ser protocolados no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP, 

sito a Rua Dozito Malvar Ribas, nº 5000, Centro, na cidade de Itirapuã - SP, não sendo aceito recursos 

por meio de fax, email ou por correio e ou A.R. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO 

  

9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo específico 

de contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital. 
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9.2. A licitante vencedora deverá obrigatoriamente, quando da assinatura do contrato, estar com o seu 

cadastramento e a sua habilitação regulares, devendo também apresentar a relação de estabelecimentos 

credenciados que aceitem os respectivos cartões, conforme disposto no Projeto Básico do Anexo I. 

 

9.3. Se a licitante vencedora não assinar, injustificadamente, o termo de contrato, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério desta Prefeitura, 

contados da data da ciência da convocação para celebrar o contrato é facultado a Prefeitura Municipal 

de Itirapuã a seu critério: 

 

9.3.1. Convocar as licitantes remanescentes, para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 

procedimento licitatório, nos termos do inciso XXIII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02 na 

ordem de classificação, para assinar o termo de contrato em igual prazo ou; 

 

9.3.2. Revogar a licitação. 

 

9.4. O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação importará em recusa à 

assinatura do contrato. 

 

9.5. A licitante vencedora que se recusar, injustificadamente a assinar o termo do contrato, conforme 

subitem anterior, bem como aquele que estiver com a sua documentação irregular, perante o 

Município de Itirapuã, quando da assinatura do contrato, receberá multa de até 10% (dez por cento) do 

valor global do contrato. 

 

 9.6. A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de recebimento, 

fac-símile, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os interessados 

a tenham recebido. 

 

9.7. Nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação da 

convocação. 

 

9.8. Nessa nova sessão será respeitada a ordem de classificação e todo o conteúdo deste Edital 

avençado. 

 

10. DAS PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO 

 

10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de 

Itirapuã pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, sem prejuízo das multas previstas neste edital, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

qualquer dos atos contemplados no artigo 7º da Lei Federal de nº 10.520/2002 e artigo 78 da Lei 

8666/93. 

 

10.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, serão 

aplicadas as sanções previstas nas cláusulas da Minuta do Contrato.  

 

10.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita 

ainda, a composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, 

bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na 

hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados 

pela inadimplência. 
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10.4. A administração poderá, ainda, aplicar á licitante vencedora quaisquer outras penalidades 

previstas em lei ou neste Edital, e em seus Anexos. 

 

10.5. No caso da recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o descumprimento 

total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita à multa prevista no item 9.5. 

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias contados da aceitação da fatura da Nota Fiscal, 

acompanhada de comprovante de recebimento do produto, prorrogável por mais 20 (vinte) dias, na 

tesouraria da Prefeitura Municipal de Itirapuã e ou através de depósito bancário diretamente em conta 

corrente da Detentora/Contratada, não aceitando outra forma de pagamento. 

 

11.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 

necessários á contratação contenham incorreções. 

 

11.3. A contagem do prazo para pagamento estabelecida no subitem 12.1, considerará dias corridos e 

terá início e encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura de Itirapuã. 

 

11.4. Para efeito de pagamento, a detentora/Contratada encaminhará os documentos de cobrança para 

o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

11.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal / Fatura, será imediatamente 

solicitada a Detentora/Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 

que deverá ser encaminhada a Contabilidade da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

11.6. Caso a Detentora/Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 

12. DO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO 

 

12.1. Quanto aos valores dos créditos depositados em cada cartão, atualmente no valor de R$ 250,52 

(duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), estes poderão ser alterados pela 

administração de forma unilateral a qualquer momento. 

 

13. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou 

através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto. 

 

13.2. A despesa decorrente do presente processo será atendida através das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

 02.01.04 - DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - Funcional Programática 

041220066.2010 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 022; 
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 02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - Funcional Programática 

206060032.2030 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 043; 

 

 02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - Funcional Programática 

041220003.2005 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 054; 

 

 02.03.02 – ENSINO FUDAMENTAL - Funcional Programática 123610014.2016 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 080; 

 

 02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS – Funcional Programática 154520026.2028 - 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 116; 

 

 02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS - Funcional Programática 267820030.2031 – 3.3.90.46 – 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 129; 

 

 02.05.04 – LIMPEZA PÚBLICA - Funcional Programática 154520027.2029 – 3.3.90.46 

– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 137; 

 

 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS - 

Funcional Programática 103020012.2013 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – 

FICHA 143; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL - Funcional Programática 

123610016.2019 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 182; 
 

 02.01.06 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES - Funcional Programática 

278120047.1085 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 220;  
 

 02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR - Funcional Programática 123650020.2015 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 221; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – PRÉ ESCOLA - Funcional Programática 123650042.2033 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 223. 

 

 

14. VALOR DA LICITAÇÃO 

 

14.1. Fica estabelecido o valor máximo para esta Licitação de R$ 898.865,76 (Oitocentos e noventa e 

oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente ao tempo contratual, 

tendo como parâmetro as pesquisas e cotações de preços presentes no processo. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. 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. 

 

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
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15.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata. 

 

15.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 

para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Itirapuã, localizada na Rua Dozito Malvar Ribas, 

5000, após a celebração do contrato, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

15.6. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.  

 

15.7. 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. 

 

15.8. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

15.9. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e Jornal de circulação local. 

 

15.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo. 

 

15.11. Fica designada como Gestora do Contrato, pela Contratante, Adriana Aparecida Rodrigues 

Martins. 

 

Itirapuã/SP, 17 de Junho de 2014. 

 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/ 2014 

 

PROCESSO Nº 1841 / 2014 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMATO DE CARTÕES 

ELETRÔNICO MAGNÉTICO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, conforme 

disposto neste edital e seus anexos.  

  

1. INTRODUÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Itirapuã/SP, objetiva contratar, com base na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Lei Complementar de n° 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 

disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis ao objeto, conforme especificações, quantidades e rotinas descritas 

neste Termo de Referência. 

 

2. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Contratação de empresa para prestação de Serviços de administração e gerenciamento de créditos 

disponibilizados em Cartão Eletrônico, para utilização pelos Servidores da Prefeitura Municipal de 

Itirapuã, em estabelecimentos comerciais especializados em gêneros alimentícios para o Cartão 

Alimentação. 

 

2.2. Os pagamentos das compras realizadas pelos Servidores deverão ser realizados através de cartões 

inteligentes em formato eletrônico com controle de limites estabelecidos mensalmente pela Prefeitura 

Municipal de Itirapuã.    

 

2.3. Os valores concedidos pela Prefeitura Municipal de Itirapuã deverão ser disponibilizados em 

ÚNICO Cartão Eletrônico, sendo que o controle dos limites deverá ser de responsabilidade da 

contratada.  
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2.4. O valor do crédito no Cartão Alimentação será disponibilizado mensalmente, e caso o Servidor 

não utilize na sua totalidade dentro do mês, o saldo deverá ser acumulado para utilização futura, sem 

prazo de validade, considerando que o valor concedido é subsidiado pela Prefeitura Municipal de 

Itirapuã. Este crédito só poderá ser utilizado em estabelecimentos que comercializem gêneros 

alimentícios.  

  

2.5. A Prefeitura Municipal de Itirapuã não se responsabilizará pelo pagamento de valores que 

ultrapassarem os limites pré-estabelecidos para cada funcionário. 

 

2.6. O usuário deverá se identificar, através de senha, durante a execução de qualquer transação 

realizada na rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, sendo de responsabilidade da 

mesma a solução técnica que identifique o usuário no ato da compra e coíba com agilidade e 

segurança as eventuais utilizações não autorizadas. As compras deverão ser registradas no 

comprovante de utilização, contendo o valor da compra, saldo do cartão, data, hora e identificação do 

estabelecimento.  

  

2.7. Disponibilizar ao Servidor as informações de movimentações através de consultas via web, on-

line, em tempo real. 

  

2.8. Disponibilizar para o Administrador do Contrato, Sistema com acesso para consultas detalhadas 

de demonstrativo de faturamento, notas fiscais emitidas, Rede Credenciada, bloqueios e desbloqueios 

do cartão e/ou senha, emissão de relatórios gerenciais, etc.  

  

2.9. Possibilitar a emissão via sistema, de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que 

permitam o controle e demonstrativos das despesas, por usuário, além dos possíveis desvios em 

relação aos parâmetros adotados.   

  

2.10. Parametrizar os cartões com os dados necessários para identificação do usuário.  

  

2.11. Em caso de defeito, perda, roubo ou dano no cartão, este deverá ser bloqueado de imediato, no 

instante a comunicação e a reemissão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente 

abastecido com o saldo remanescente.  

  

2.12. O cartão eletrônico deverá conter elementos de segurança que impeçam a sua reprodução e 

falsificação.  

  

2.13. Os cartões eletrônicos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Itirapuã em até 3 

(três) dias após a solicitação de entrega e envio dos dados do Departamento Competente a empresa 

ganhadora. 

  

2.15. A contratada deverá ter Serviço de Atendimento ao Cliente, através do serviço 0800, 24 horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, com atendimento por Agente, inclusive.  

  

3.  REDE CREDENCIADA 

 

3.1. A contratada deverá no ato de assinatura do Contrato ou em até 15 (quinze) dias após a assinatura 

deste, apresentar relação de estabelecimentos credenciados que aceitem o respectivo cartão, devendo 

esta conter: 
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 2 (dois) Hiper Mercados na cidade de Ribeirão Preto; 

 

 1 (um) Hiper Mercado na cidade de Franca/SP; 

 

 10 (dez) Supermercados na cidade de Franca/SP; 

 

 3 (três) Supermercados na cidade de Patrocínio Paulista/SP; 

 

 3 (três) Supermercados na cidade de Itirapuã/SP. 

 

3.2. . Conforme definido pela Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS, acolhe-se como:   

a) Hipermercado - “Loja de auto-serviço que tem uma área de vendas 

superior a 5.000 metros quadrados, mais de 50 check-outs e uma média de 

45 mil itens à venda. Contando com as seções de mercearia, hortifruti, 

açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria, bazar, eletroeletrônicos e 

têxteis.”  

 b) Supermercado: b.1) “Compacto: com área de vendas de 250 a 1.000 

metros quadrados, 7 mil itens, de 2 a 7 check-outs, e com as seções de 

mercearia, hortifruti, açougue, frios e laticínios e bazar;”  

 b.2) “Convencional: de 1.001 a 2.500 metros quadrados de área de vendas, 

média de 12 mil itens, de 8 a 20 check-outs, e com as seções de mercearia, 

hortifrutis, açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria e bazar”; e   

b.3) “Grande: De 2.500 a 5.000 metros quadrados de área de vendas, média 

de 20 mil itens, e de 21 a 30 check-outs, com as seções de mercearia, 

hortifrutis, açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria, bazar e 

eletroeletrônicos.”  

 

3.3. Para efeito do quantitativo de estabelecimentos solicitados no item 3.1, não serão considerados 

lojas da mesma rede. 

 

3.4. A Licitante fica obrigada a apresentar junto ao setor de licitações de Itirapuã, no prazo máximo de 

até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, a relação dos estabelecimentos credenciados, para 

comprovação do atendimento do item 3.1. 

 

3.5. A contratada deverá disponibilizar via WEB rede de estabelecimentos credenciados atualizada, 

onde qualquer alteração nesta, deverá ser comunicada ao Departamento de Licitação do município.  

  

3.6. A contratada é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados, ficando 

claro que a Prefeitura Municipal de Itirapuã não responde solidária ou subsidiariamente por esse 

pagamento.  

  

4. DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E ENTREGA DOS CARTÕES 
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4.1. A contratada efetuará os créditos concernentes ao “Cartão Alimentação” de acordo com a 

quantidade solicitada mensalmente pela Prefeitura Municipal de Itirapuã, no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias consecutivos do envio do pedido.  

 

4.2. A Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá rever o valor do crédito e o percentual de 

disponibilização dos limites, por força de dispositivos legais, acordos ou a seu critério, quando julgar 

conveniente.  

  

4.3. A contratada deverá assegurar o funcionamento correto do cartão eletrônico, responsabilizando-se 

pelos custos de segunda via nos casos de problema do cartão, como por exemplo, (tarja magnética, 

vencimento da validade, fim da vida útil da tarja magnética, lançamento de novo modelo, mudança na 

sistemática, dentre outros);  

  

4.4. Eventualmente, a Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá solicitar, no mesmo mês, créditos 

complementares, quando deverão ser cumpridos o prazo e condições fixados anteriormente;  

  

5. RELATÓRIOS  

  

5.1 - A contratada deverá disponibilizar quando solicitado pelo Município, relatórios que deverão 

conter dados acumulados a partir da contratação dos serviços, com o histórico das operações 

realizadas pelos usuários, contendo as informações de Data, Hora, Identificação do Estabelecimento, 

Identificação do Usuário, Número do Cartão, Valor Total da operação em R$ (reais) e volume de 

gastos realizados por usuário.  

  

6. PRAZO CONTRATUAL 

  

6.1. O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.  

 

7. ESTIMATIVA DE DESPESA 

 

7.1. Os cartões serão destinados a aproximadamente 300 (trezentos) funcionários ativos da Prefeitura 

Municipal de Itirapuã/SP, sendo que o valor pago pela Administração por cada Vale Alimentação é de 

R$ 250,52 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos); 

 

7.2. Os créditos deverão ser colocados nos cartões durante a execução do contrato, sendo distribuídos 

sempre até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao trabalhado. 

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

81. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do objeto desta 

licitação serão os seguintes:  

 

 02.01.04 - DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - Funcional Programática 

041220066.2010 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 022; 

 

 02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - Funcional Programática 

206060032.2030 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 043; 
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 02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - Funcional Programática 

041220003.2005 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 054; 

 

 02.03.02 – ENSINO FUDAMENTAL - Funcional Programática 123610014.2016 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 080; 

 

 02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS – Funcional Programática 154520026.2028 - 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 116; 

 

 02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS - Funcional Programática 267820030.2031 – 3.3.90.46 – 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 129; 

 

 02.05.04 – LIMPEZA PÚBLICA - Funcional Programática 154520027.2029 – 3.3.90.46 

– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 137; 

 

 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS - 

Funcional Programática 103020012.2013 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – 

FICHA 143; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL - Funcional Programática 

123610016.2019 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 182; 
 

 02.01.06 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES - Funcional Programática 

278120047.1085 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 220;  
 

 02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR - Funcional Programática 123650020.2015 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 221; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – PRÉ ESCOLA - Funcional Programática 123650042.2033 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 223. 

 

9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

9.1 Uma vez homologado o processo, a proponente, após a homologação, será convocada para assinar 

a Contrato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

 

 

Itirapuã – SP, 17 de Junho de 2014. 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

MINUTA DA PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 / 2014 

 

PROCESSOS Nº 1841 / 2014 

 

HORA DE ABERTURA: 09 H : 00MIN. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E 

GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMATO DE CARTÕES 

ELETRÔNICO MAGNÉTICO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, conforme 

disposto neste edital e seus anexos.  

 

 

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17 / 2014 

PROCESSO Nº 1841 / 2014 

 

 

Modelo de Carta Proposta para prestação de serviços de administração e gerenciamento de créditos 

disponibilizados em Cartão Eletrônico, para utilização pelos servidores da Prefeitura Municipal de 

Itirapuã, em estabelecimentos comerciais especializados.  

 

a) Cartão - Alimentação em meio eletrônico (cartão magnético), para aquisição de gêneros 

alimentícios de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais especializados no fornecimento 

de gêneros alimentícios. Os créditos deverão ser cumulativos, pois é subvencionado pela Prefeitura 

Municipal de Itirapuã. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

20 

 

 

 

Número Estimado de 

Usuários do Cartão 

Alimentação  

Valor do crédito para o 

Cartão Alimentação 

300 R$ 250,52 

 

VALOR TOTAL MENSAL 

R$ ............ (.............................) 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR 

.......% 

 

VALOR TOTAL MENSAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

R$ ............ (.............................) 

 

 

OBS: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante 

de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame. 

Condições de pagamento: mensal, após a emissão das respectivas notas mensais.   

Validade da Proposta: __________________ (mínimo 60 dias) dias corridos, a contar da data 

prevista fixada para abertura dos envelopes documentação.  

DECLARO, sob as penas da lei, que o produto ofertado atende todas as especificações. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos indiretos incorridos na 

data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargos sociais, material, 

despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

 

_______________________,_____  de  ________________ de 2014. 

 

  

 

              Carimbo do (CNPJ)              Assinatura do Proponente 

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

_________________________________ 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/ 2014  

 

 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO)  

 

 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, 

representada pelo (a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________ 

(CARGO), portador(a) do RG n.º ______________ e CPF n.º _______________________, para 

representá-la perante o Município de Itirapuã/SP em licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL  N.º 17 / 2014 – P M  I, Processo n.° 1841 / 2014 para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO EM FORMATO DE CARTÕES ELETRÔNICO MAGNÉTICO 

DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, podendo formular lances, negociar preços 

e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases licitatórias.  

 

 

 

 

 

Local e data 

Assinatura 
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Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 

 

 

 

Obs: Com firma reconhecida por tabelião. 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

(Exigida pelo art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02). 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até esta data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, no processo licitatório de Pregão nº 17 / 2014, tendo como objeto CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO EM FORMATO DE CARTÕES ELETRÔNICO MAGNÉTICO 

DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, promovido pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 

 

(Com firma reconhecida por tabelião) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

 

............................................................, inscrita no CNPJ n°.............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 quatorze anos, na condição de aprendiz (     ) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(nome RG e CPF do declarante) 

 

(com firma reconhecida por tabelião) 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 17 / 

2014,____________________ (Nome da empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, sediada 

(endereço completo)______________________________, declara, sob as penas da lei que é 

(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei complementar nº 

123 / 2006. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome RG e CPF do declarante) 

 

(Com firma reconhecida por tabelião) 
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ANEXO VII 

 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2014 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE ITIRAPUÃ E A EMPRESA _________, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 17 / 2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1841 / 2014.  

  

  

DAS PARTES, DO FUNDAMENTO E OBJETO DO CONTRATO. 

  

Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITRAPUÃ, Estado de São Paulo, com sede na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã/SP, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 45.317.955/0001-05, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 

Rui Gonçalves, doravante denominada “CONTRATANTE”, a empresa 

___________________________, com sede à Rua/Pça/Av. ___________, n.º ___, 

CEP:_________,Bairro____________ Cidade ____________/Estado_____, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º __________________, Inscrição Estadual n.º _____________, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”, neste ato representada em conformidade com o Contrato Social, de 

comum acordo resolvem firmar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO  

 

Este Contrato decorre da autorização do Senhor Prefeito Municipal, adotada com fundamento na Lei 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 de 17/07/2002, Lei Federal 12.846, 

de 01 de agosto de 2013, Processo Administrativo nº 1841 / 2014 Pregão Presencial nº 17 / 2014.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 

administração e gerenciamento de créditos disponibilizados em Cartão Eletrônico, para utilização 

pelos servidores da Prefeitura Municipal de Itirapuã, em estabelecimentos comerciais especializados, 

para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais 

especializados no fornecimento de gêneros alimentícios.  

 

2.1. O valor inicial do crédito será de R$ 250,52 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 

centavos) mensais por funcionário. Os créditos deverão ser cumulativos, pois é subvencionado pela 

Município de Itirapuã. 

 

2.2. A quantidade de cartões alimentação ora contratados em primeira instância será de 

aproximadamente 300 (trezentos), podendo sofrer variações devido às admissões e demissões do 

quadro de funcionários desta Prefeitura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
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 3.1. O valor total deste contrato é de R$ ........... (..............), tendo como Taxa de Administração no 

valor de...............(.............), resultante da contratação de empresa especializada em gerenciamento, 

fornecimento, implementação, reemissão e administração do cartão alimentação, por meio eletrônico 

(cartão magnético), protegido por senha, com recarga mensal e permitindo acúmulo de valores, para 

aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade em estabelecimentos comerciais, através da 

utilização de uma rede conveniada a sua prestação de serviço, cujos cartões serão destinados aos 

servidores públicos municipais, tendo por finalidade revestir de beneficio o funcionário e constituir um 

caráter social no âmbito familiar, assegurando condições mínimas necessárias e dignas de qualquer 

cidadão.  

 

3.2. O valor do crédito depositado em cada cartão será de R$ ....... (..................), perfazendo um total 

de R$ ........ (....................), cujo valor total poderá sofrer variações devido às admissões e demissões 

do quadro de funcionários desta Prefeitura. 

 

3.3. O pagamento será efetuado mensalmente em até 20 (vinte) dias contados da aceitação da fatura da 

Nota Fiscal, acompanhada de comprovante de recebimento do produto, prorrogável por mais 20 

(vinte) dias, na tesouraria da prefeitura municipal de Itirapuã e ou através de depósito bancário 

diretamente em conta corrente da Detentora/Contratada, não aceitando outra forma de pagamento. 

 

3.4. Para efeito de pagamento, a detentora/Contratada encaminhará os documentos de cobrança para o 

setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

3.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada a Detentora/Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 

que deverá ser encaminhada a Contabilidade da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

3.6. Caso a Detentora/Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

4.1. Por ocasião de cada entrega, o recebimento do objeto desta licitação se dará após a conferência e a 

verificação do atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, formalizando-se o 

ato de entrega através da respectiva nota fiscal que conterá em seu rodapé a data, o nome e a assinatura 

do servidor responsável pelo recebimento do objeto entregue. 

 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

c) se houver incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à Contratada a qual deverá 

imediatamente reparar o erro, com a emissão de outra, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para 

efetuação do pagamento. 
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4.3. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada deverá fazê-la, em 

conformidade com a indicação da Contratada no prazo máximo de 02 (dois) dia útil, contados da 

notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades 

impostas. 

 

5. DA DOTAÇÃO  

 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos do orçamento do município, 

na seguinte dotação orçamentária:  

  

 02.01.04 - DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - Funcional Programática 

041220066.2010 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 022; 

 

 02.01.07 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - Funcional Programática 

206060032.2030 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 043; 

 

 02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - Funcional Programática 

041220003.2005 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 054; 

 

 02.03.02 – ENSINO FUDAMENTAL - Funcional Programática 123610014.2016 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 080; 

 

 02.05.02 – SERVIÇOS URBANOS – Funcional Programática 154520026.2028 - 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 116; 

 

 02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS - Funcional Programática 267820030.2031 – 3.3.90.46 – 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 129; 

 

 02.05.04 – LIMPEZA PÚBLICA - Funcional Programática 154520027.2029 – 3.3.90.46 

– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 137; 

 

 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS - 

Funcional Programática 103020012.2013 – 3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – 

FICHA 143; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL - Funcional Programática 

123610016.2019 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 182; 
 

 02.01.06 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES - Funcional Programática 

278120047.1085 – 3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 220;  
 

 02.03.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR - Funcional Programática 123650020.2015 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – FICHA 221; 
 

 02.07.02 – FUNDEB – PRÉ ESCOLA - Funcional Programática 123650042.2033 – 

3.3.90.46 – AUXÍLIOALIMENTAÇÃO – FICHA 223. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
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6.1. O prazo de vigência da contratação que decorrer desta licitação será de 12 (doze) meses e 

começará a fluir a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, podendo haver prorrogação, a 

exclusivo critério do Contratante, mediante termo aditivo ao contrato inicial. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO TERMO ADITIVO 

  

7.1. O presente Contrato aceitará mediante competente termo aditivo, alterações, com as respectivas 

justificativas, nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, assim como a prorrogação de prazo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

8.1. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução do objeto descrito na cláusula segunda, 

fica a CONTRATADA obrigada a cumprir às seguintes disposições: 

 

8.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços de que trata a Cláusula Segunda, deste Contrato, 

pelo valor total da tarifa administrativa constante em sua proposta, devendo os trabalhos 

correspondentes se desenvolver em plena conformidade com as normas e especificações técnicas 

aplicáveis, constantes do procedimento licitatório. 

 

8.3. A CONTRATADA se obriga a iniciar os serviços, a partir da assinatura deste contrato. 

 

8.4. Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições do presente contrato e do Edital de Licitação. 

 

8.5. A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura deste contrato, ou em até no máximo 15 

(quinze) dias após a assinatura deste, relação escrita que comprove ter credenciado no mínimo, 2 

(dois) Hiper Mercados na cidade de Ribeirão Preto, 1 (um) Hiper Mercado na cidade de Franca/SP; 10 

(dez) Supermercados na cidade de Franca/SP; 3 (três) Supermercados na cidade de Patrocínio 

Paulista/SP e 3 (três) Supermercados na cidade de Itirapuã/SP onde poderão ser utilizados os referidos 

cartões, sendo que os credenciados deverão possui produtos compatíveis com o objeto deste contrato. 

 

8.6. Por solicitação da CONTRATANTE deverá a CONTRATADA ampliar a rede de 

credenciamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação, 

que deverá ser respondida dentro do mesmo prazo. 

 

8.7. Exigir dos estabelecimentos credenciados, atendimento satisfatório aos portadores do CARTÃO, e 

cancelar o credenciamento daqueles que não cumpram com as exigências sanitárias e nutricionais 

aplicáveis; 

 

8.8. Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos credenciados, do valor dos cartões utilizados pela 

CONTRATANTE, durante o período de validade, independente da vigência do contrato, ficando de 

logo estabelecido que a CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por qualquer 

reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

 

8.9. Os estabelecimentos credenciados pela licitante vencedora deverão fornecer para pagamento com 

o cartão alimentação, apenas os gêneros alimentícios de primeira necessidade, ou seja, todos os itens 

que o servidor público necessitar. 
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8.10. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, relação atualizada destes 

estabelecimentos da rede credenciada, a qual se obriga a divulgar junto ao(s) USUÁRIO(S)  

TITULAR(ES); 

 

8.11. Manter nos estabelecimentos credenciados, em local visível e de fácil identificação, o adesivo 

com o logotipo da CONTRATADA; 

 

8.12. Após solicitação, encaminhar, o(s) cartão(ões) magnético(s) e sua respectiva senha  à  

CONTRATANTE, nas quantidades requisitadas, para  que o(s)  mesmo(s)  seja(m)  repassado(s)  ao(s)  

USUÁRIO(s)  TITULAR(es),  no  prazo  máximo  de  3 (três)  dias,  a  partir  da assinatura  do  Termo  

de  Adesão / Inclusão; 

 

8.13. Entregar os CARTÕES na sede da Prefeitura Municipal de Itirapuã, localizada na Rua Dozito 

Malvar Ribas, nº 5000, Centro. 

 

8.14. Disponibilizar o benefício nos cartões emitidos nos valores e datas determinados pela 

CONTRATANTE desde que observada a forma de pagamento escolhida pela CONTRATANTE. 

 

8.15. A disponibilização dos créditos aos funcionários da Prefeitura Municipal de Itirapuã será até o 

dia 15 (quinze) de cada mês. 

 

8.17. A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar uma conta bancária ou emitir boleto bancário, para 

que seja efetuado os devidos pagamentos referente aos créditos, pela CONTRATANTE, devendo a 

nota fiscal ou boleto bancário, ser emitido em até 05 (cinco) dias úteis após a disponibilização dos 

créditos ao funcionários, cuja CONTRATANTE terá o prazo de até 20 (vinte) dias após a data acima 

expressa para efetuar o pagamento. 

 

8.18. A CONTRATADA deverá disponibilizar um meio eletrônico e telefônico de consulta dos 

créditos disponíveis aos portadores dos cartões, bem como uma central de atendimento para quaisquer 

dúvidas ou problemas. 

 

8.19. Planejar e realizar, em conjunto com a CONTRATANTE, atividades de conscientização dos 

trabalhadores com relação à correta alimentação e utilização do cartão.  

 

8.20. A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, solicitar alterações nos procedimentos de 

uso e aceitação do CARTÃO, de forma a obter maior segurança nas transações. Na oportunidade, a 

CONTRATADA comunicará tais alterações a CONTRATANTE para repasse aos seus colaboradores. 

 

8.21. A CONTRATADA compromete-se a comparecer para assinatura de eventuais termos aditivos a 

este Contrato, sempre que para esse fim for convocada e no prazo estipulado, sob pena da aplicação 

das sanções legais. 

 

8.22. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes da execução do objeto contratual, serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

 

8.23. A Contratada obriga-se a fornecer mensalmente à Contratante, para efeito de pagamento a 

respectiva Nota Fiscal ou boleto bancário. 
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8.24. A CONTRATADA desempenhará os serviços inclusos no objeto deste contrato com todo zelo, 

diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e dos servidores municipais. 

 

8.25. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de 

imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se o ocasionado por força maior ou 

caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos, de defesa administrativa. 

 

8.26. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, sempre que necessárias todas as 

informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados. 

 

8.27. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela 

CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, 

respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou 

força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a 

eles tenham acesso. 

 

8.28. Com o intuito de caracterizar o vinculo contratual da CONTRATADA, a mesma obriga a manter 

os dados atualizados e operando sempre com responsabilidade. 

 

8.29. Á CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e 

obrigações decorrentes do presente CONTRATO, sob pena de rescisão, salvo prévia autorização pela 

CONTRATANTE. 

 

8.30. Administrar as operações relacionadas à utilização pela CONTRATANTE, nas pessoas de seus 

funcionários, doravante denominados USUÁRIOS TITULARES do CARTÃO ALIMENTAÇÃO, 

para aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS na REDE CREDENCIADA. 

 

8.31. Cancelar ou estornar créditos nos cartões magnéticos, quando solicitado pela CONTRATANTE, 

assumindo a CONTRATANTE total responsabilidade quanto a eventuais demandas judiciais daí 

decorrentes; 

 

8.32. Assumir a responsabilidade integral por eventuais danos causados a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do presente contrato. 

 

8.33. Durante a execução ou vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

8.34. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução do objeto descrito na cláusula 

segunda, fica a CONTRATANTE obrigada a cumprir às seguintes disposições: 

 

8.35. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização com referência ao objeto executado, através do setor 

Recursos Humanos da CONTRATANTE, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá, nem 

reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

31 

 

8.36. Cumprir rigorosamente, as cláusulas e condições previstas no presente instrumento e no Edital 

de Licitação. 

 

8.37. Comunicar imediatamente à CONTRATADA, em caso de perda ou roubo do CARTÃO 

ALIMENTAÇÃO, correndo por conta da CONTRATADA total e inteira responsabilidade com todos 

os gastos que vierem a ocorrer até a comunicação, por escrito ou não, compromete-se ainda a 

CONTRATANTE, caso necessário a fornecer todos os dados e documentos necessários dos usuários, 

afim, de elucidar eventuais duvidas quanto à correta utilização do cartão alimentação; 

 

8.38. Em caso de rescisão do contrato de trabalho com o funcionário - USUÁRIO TITULAR, não é 

preciso cancelar o cartão, mas é imprescindível fazer sua exclusão no relatório enviado, o que não se 

verificando incontinenti, ficará a CONTRATANTE responsável por todas as despesas que vierem a 

ocorrer até a efetiva comunicação. 

 

8.39. A CONTRATANTE designara um ou mais funcionário(s) que será(ão) responsável(is) pela 

redistribuição, orientação, utilização do cartão alimentação e suas respectivas senhas, entre a 

contratante e a contratada, este deverá mensalmente enviar o relatório informativo contendo todas as 

especificações necessárias para os transmites das operações, ao qual deverá estar sempre disponível 

para eventuais conferencias, segundo as necessidades da Prefeitura, em caso de recusa desses cartões 

tomar as devidas providências cabíveis;  

 

8.40. A CONTRATANTE será responsável pela veracidade e legitimidade de todas e quaisquer 

informações que o(s) seu(s) funcionário (s) designado(s), prestar perante a CONTRATADA. 

 

8.41. A comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA poderão ser realizadas por qualquer 

meio de comunicação que disponibilizar a CONTRATANTE. 

 

8.42. A CONTRATANTE reconhece e declara que as áreas restritas quanto às informações de 

interesse particular da CONTRATADA e da CONTRATANTE que não deverão ser acessadas ou 

transmitidas a terceiros, salvo com autorização da CONTRATANTE, motivo pelo qual é responsável 

pelo sigilo e correta utilização da senha e do sistema por seu(s) representante(s), devendo aplicar 

medidas de segurança e tomar as precauções necessárias para evitar a divulgação de tais informações a 

pessoas não autorizadas. A CONTRATANTE é o único responsável por todos os meios de acessos 

realizados por ele e deverá arcar com qualquer prejuízo decorrente da utilização.  

 

8.43. A CONTRATANTE, através do(s) seu(s) funcionário (s) designado(s), responsável por fornecer 

informações verdadeiras, claras, precisas e legítimas sempre que efetuar uma operação, sendo passível 

de responder criminal e civilmente por qualquer informação falsa ou incorreta que vier a fornecer à 

CONTRATADA. 

 

8.44. Caberá a CONTRATANTE monitorar o status de seus pedidos. A efetivação do pedido ocorrerá 

somente após a confirmação de seu recebimento pela CONTRATADA. 

 

8.45. A CONTRATANTE será responsável por todos os custos e despesas incorridos pela 

CONTRATADA em virtude do cancelamento de pedido de cartão já emitido e ainda não entregue, 

efetuado o Pedido de Benefício pelo CONTRATANTE, não serão aceitas alterações ou devoluções, e 

a CONTRATANTE deverá pagar o valor total, se a disponibilização dos benefícios já tiver sido 

comandada em favor do colaborador. 
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8.46. Se a CONTRATANTE, a partir de um determinado mês, não solicitar disponibilização de 

benefício para determinado cartão, fica ajustado que tanto o cartão quanto o respectivo saldo de 

benefício nele existente, serão válidos para uso por um prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 

disponibilização do último benefício, e depois serão automaticamente cancelados, não sendo devida 

devolução pela CONTRATADA. A CONTRATANTE será responsável pela destruição do cartão do 

ex-colaborador. Durante esse prazo de 90 (noventa) dias a CONTRATANTE continuará responsável 

pelo pagamento das comissões, tarifas e encargos incidentes sobre o respectivo cartão. 

 

8.49. Será de responsabilidade da CONTRATANTE comunicar o prazo máximo para utilização do 

beneficio, ao colaborador que deixará de receber o benefício, por qualquer motivo incluindo dispensa, 

assumindo a CONTRATANTE a partir de então eventuais reclamações de seus colaboradores ou ex-

colaboradores relativas à perda da validade ao término do referido prazo. 

 

8.50. A CONTRATANTE deverá orientar os seus colaboradores de que, nos casos de perda, furto ou 

roubo, o próprio colaborador deverá comunicar o fato, imediata e diretamente, à Central de 

Atendimento da CONTRATADA solicitando o cancelamento do respectivo cartão. Para consulta do 

saldo de benefício disponível, último benefício disponibilizado e últimos lançamentos, o colaborador 

poderá acessar os dados em qualquer estabelecimento credenciado. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

9.1. Pela infração das cláusulas do contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

9.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao 

objeto da licitação; 

 

9.1.2. Multa pelo atraso injustificado na execução do contrato de entrega de materiais, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a 

contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

 

I - O não cumprimento do prazo de emissão e reemissão dos cartões estabelecido pela 

CONTRATANTE implicarão em multa de 5% (cinco por cento), por dia de atraso, à qual será 

acrescida multa de 1% (um por cento), em caso de o atraso ser igual ou superior a 10 (dez) dias, ambas 

calculados sobre o valor total/mensal créditos disponibilizados, sem prejuízo das demais sanções. 

 

II - O não cumprimento do prazo de disponibilização dos créditos dos cartões estabelecido pela 

CONTRATANTE implicará em multa de 10% (dez por cento), por dia de atraso, à qual será acrescida 

multa de 2% (cinco por cento), em caso de o atraso ser igual ou superior a 10 (dez) dias, ambas 

calculados sobre o valor total/mensal créditos disponibilizados, sem prejuízo das demais sanções. 

 

III - Após solicitação pela CONTRATANTE deverá a CONTRATADA ampliar a rede de 

credenciamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da 

solicitação, que deverá ser respondida dentro do mesmo prazo, caso contrário a CONTRATADA 

sofrerá multa de 15% (quinze por cento), por mês de atraso, calculada sobre o valor global dos 

créditos a serem repassados aos funcionários. 
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9.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Mendonça, por prazo de até 05 anos, pela inexecução parcial ou total do 

contrato, quando as falta acarretar significativo prejuízo á realização das atividades institucionais da 

CONTRATANTE e /ou ao erário público ou grave descumprimento da legislação trabalhista e ou 

previdenciária. 

 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.2. Na hipótese de aplicação de multa é assegurado ao Município o direito de optar pela dedução do 

respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado á empresa contratada.  

 

9.3. A multa e demais penalidades estabelecidas nesta Cláusula não impedem que a CONTRATANTE 

rescinda unilateralmente o Contrato. 

 

9.4. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1. A Rescisão Contratual, além das formas já pactuadas, reconhece-se a prerrogativa inserida nos 

Artigos 77 e 78, da Lei Federal 8.666/93. 

 

a) A rescisão Contratual poderá ser: 

 

I - Determinado por ato unilateral e escrito da administração, nos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da lei federal nº 8.666/93. 

 

II - Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da administração. 

 

III - Judicial nos termos da legislação vigente: 

 

a) Em caso de rescisão prevista na alínea “a” da cláusula 13.1, sem que haja culpa da licitante, será 

esta ressarcida dos prejuízos regulamentadores comprovados quando os houver sofrido. 

 

b) A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretara as consequências previstas no 

artigo 80 inciso IV, ambos da lei federal nº 8.666/93 a irregularidade. 

 

10.2. A Prefeitura rescindirá unilateralmente o Contrato, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, caso se verifique qualquer das 

hipóteses arroladas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores ou nos casos 

abaixo descritos.   

 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
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11.1. O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando 

- lhes, em caso de omissão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado, de acordo o artigo 54, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

  

E, por estarem justos e acordados, assinam os representantes das partes contratantes o 

presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo assinadas.  

 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1)___________________________                                                  2)___________________________ 


