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PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 

 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO EM FORMATO CARTÕES ELETRÔNICO MAGNÉTICOS. 

 

Abertura dia 30 de julho de 2013 às 09:00 horas 

 

João Márcio Pereira da Silva, Autoridade Competente, nomeado através da Portaria nº 

61/2013 de 14 de março de 2013, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 

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

MENOR PREÇO GLOBAL - Processo nº2133/2013, objetivando o Registro de Preços do 

produto relacionado no Objeto de 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, 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 09:00 horas do dia 30 de julho 

2013 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio. 

 

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS ENVIADAS VIA POSTAL. 

 

Unidade Requisitante: Departamento de Recursos Humanos. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.01. Contratação de Empresa Especializada para Administração, Gerenciamento e 

Fornecimento de Cartão Magnético de Vale Alimentação, para servidores efetivos e cargos em 

comissão, e especificações abaixo: 

a) Cartão Magnético de Vale Alimentação em meio eletrônico (cartão eletrônico magnético, 

oriundo de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em 

estabelecimentos comerciais. 
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1.2. Os cartões serão destinados a aproximadamente 250 (duzentos e cinqüenta) funcionários 

ativos da Prefeitura Municipal de Itirapuã/SP, sendo que o valor pago pela Administração por 

cada Vale Alimentação é de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) por mês 

trabalhado. 

1.3. Os cartões alimentação deverão ser do tipo cartão magnético, personalizado, com nome do 

servidor e do contratante, protegido contra roubo e extravio, por meio de senha pessoal, 

recarregável mensalmente. 

1.4. A licitante vencedora deverá comprovar, mediante relação escrita, que possui grande rede de 

estabelecimentos credenciados, sendo imprescindíveis nas cidades de Franca e região. 

1.5. A validade do Cartão não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da data de sua 

emissão. 

1.6. A empresa licitante deverá dispor de meio eletrônico e/ou telefônico para consulta de saldo 

disponível pelo usuário do cartão magnético e esclarecimentos de dúvidas relativas à utilização do 

benefício. 

1.8. A carga dos cartões será mensal, todo dia 10 de cada mês, de acordo com as quantidades 

solicitadas pela Prefeitura Municipal. 

1.9. A Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá solicitar o cancelamento ou estorno de créditos nos 

cartões magnéticos (dos funcionários),assumindo total responsabilidade quanto a eventuais 

demandas judiciais daí decorrentes. 

1.10. A licitante vencedora deverá administrar e fornecer o objeto da presente licitação, conforme 

solicitação da Prefeitura Municipal de Itirapuã, englobando as atividades (obrigações) constantes 

no presente edital e na Minuta do Contrato. 

1.11. A licitante vencedora deverá entregar os cartões magnéticos na Prefeitura Municipal, à Rua 

Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Itirapuã/SP. 

1.12. Não poderá haver carência para o início do fornecimento dos serviços objeto da licitação. 

1.13. A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Prefeitura no caso de novas contratações 

e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela administração municipal de 

acordo com a rotatividade dos servidores. 

1.15. A licitante vencedora deverá reembolsar pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo 

valor dos vales utilizados, independentemente da vigência do contrato, ficando estabelecido que a 

Prefeitura Municipal de Itirapuã não responderá solidária e subsidiariamente, por esse reembolso. 

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

distribuídos sempre até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao trabalhado. 

1.17. A Prefeitura Municipal informará à empresa vencedora do certame os servidores que estarão 

em licenças e demais ocorrências que elidem o direito ao crédito no mês da ocorrência. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes,identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, com a seguinte 

inscrição: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

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. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.3.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

 

 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 

de sociedade por ações; 

 Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 

de sociedade civil; 

 Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
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atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 Registro comercial, se empresa individual. 

 

3.3.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com a firmado outorgante 

reconhecida em cartório, em que conste os requisitos mínimosprevistos 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; ou 

 Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame. 

3.4. Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme o modelo no ANEXO IV. 

3.5. 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. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa, no 

original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá 

ser autenticada a cópia à vista do original. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.6 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, disciplinados 

nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração, firmada por contador, 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, fornecida pela Junta Comercial da sede do 

licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007. 

3.7. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais),gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, 

disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 

15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 

receita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
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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 - PROPOSTA e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados 

na recepção da Prefeitura de Itirapuã/SP, até às 09h:00min. do dia 30 de julho de 2013. 

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, 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, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 

ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 

 Razão social da empresa; 

 Índice percentual pela taxa de administração para totalidade do objeto da presente 

licitação (vale alimentação), expressa em porcentagem, levando em consideração o 

número de funcionários e o valor pago por mês trabalhado, sendo permitido taxa negativa, 

desde que atendidas as disposições constantes no Anexo I do Edital, incluindo todos os 

impostos, seguros, taxas, contribuições sociais e quaisquer outras despesas relacionadas 

com o objeto da presente licitação; 

 Descrição detalhada do serviço ofertado, observadas as especificações constantes do 

Anexo I, informando suas características e quaisquer outros elementos referentes ao 

serviço, de forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as 

especificações foram ou não atendidas; 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes 

da proposta financeira; 

 Data, assinatura e identificação do signatário. 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 

percentual até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as 

demais, se houver, também em eventual contratação. 

5.2 - Para fins de elaboração de suas propostas as licitantes deverão observar o que segue: 

5.2.1 - Atualmente, a Prefeitura Municipal de Itirapuã conta com aproximadamente 250 

servidores ativos. 

5.2.2 - O valor pago pela Administração por cada Vale Alimentação é de R$ 235,20 (duzentos e 

trinta e cinco reais e vinte centavos) por mês trabalhado, perfazendo um total de 58.800,00 

(cinqüenta e oito mil e oitocentos reais) por mês e 705.600,00 (setecentos e cinco mil e seiscentos 
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reais) por ano, valores estes estimados, podendo variar de acordo com a quantidade de 

funcionários. 

5.2.3 - O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto; 

5.2.4 – Não poderá haver carência para o início do fornecimento dos serviços objeto da 

licitação, devendo a empresa vencedora do certame providenciar de forma rápida e eficaz a 

prestação do serviço hora licitado. 

5.2.5 – Fica proibido a cobrança de algum tipo de taxa com despesas referentes a 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), perda, roubo ou extravio. 

5.2.6 – É facultada a Prefeitura Municipal de Itirapuã, realizar alteração no valor e quantidade do 

serviço prestado. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, será classificada para 

fase de lances a oferta de percentual mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por 

cento) superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 

percentuais, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos em suas propostas 

escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$0,10 (Dez centavos). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste edital. 
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6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances percentuais. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor valor 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-

a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de valores propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor percentual convertido os valores em 

reais, tendo como base a quantidade estimada de funcionários e o valor pago a estes 

mensalmente, multiplicados pela quantidade de 12 (doze) meses, desde que a proposta tenha 

sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço 

de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

 Contiverem opções de valores alternativos ou que apresentarem valores manifestamente 

inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem aos itens 3.6 ou 3.7 deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

valor será convocada para apresentar, no prazo de 2 (dois) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora do certame. 
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b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor valor, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

6.17.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio entre os licitantes. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os documentos abaixo descritos, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou 

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

exigidos deverão ser apresentados em 01 (uma) via, não podendo ser manuscritos, nem apresentar 

emendas, rasuras, entrelinhas ou estarem ilegíveis; deverão, ainda, ser datados e assinados por seu 

representante legal, quando expedidos pela própria licitante. 

 

7.2.  DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 Prova de regularidade do INSS; 

 Prova de regularidade do FGTS; 

 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, de que a mesma não foi 
declarada inidônea para participar em licitações ou para contratar com o Poder Público 
(Anexo II deste Edital); 
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 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de origem, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal, Fazenda Estadual e 
Municipal da licitante e na forma da Lei; 

 Certidão negativa de falências e concordatas, fornecidas pelo distribuidor do Foro da 
Comarca onde está sediada a licitante, com vencimento não superior a30 (trinta) dias, 
contados a partir de sua emissão, quando esta não mencionar validade própria; 

 Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02 (Anexo III); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Ministério do Trabalho. 

 Relação escrita, assinada pela proponente, indicando as redes de estabelecimentos 
credenciados, sendo imprescindíveis nas cidades de Franca e região. 

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

60 (sessenta) 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. 

7.4. 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 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. 

7.4.1. 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. 

7.4.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.4.3. O benefício de que trata o item 7.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

7.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.4, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 13.1, alínea “a”, deste edital. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO 

 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

lance será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, 

a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo,neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS 

 

10.1. A licitante vencedora se obriga a entregar a primeira remessa dos cartões, objeto deste 

edital, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato 

(modelo Anexo V), na Sede da Prefeitura Municipal de Itirapuã, no Departamento de Recursos 

Humanos, à Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro, por conta da empresa vencedora. 

10.2. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 

57, II da Lei n. 8.666/96 e alterações posteriores. 

 

11.  DO RECEBIMENTO 
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11.1. Verificada a desconformidade do bem, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste 

edital. 

11.2. A contratante se reserva no direito de a qualquer tempo aferir as especificações do objeto 

contratual, para fins de verificação da conformidade com o licitado, comparando-se com o que foi 

entregue e o contido na Nota Fiscal/Fatura. 

11.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue juntamente com a relação de 

créditos efetuados no mês. 

 

12. DO PAGAMENTO E RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. 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 ou recarga dos cartões, com o aceite do setor de 

Recursos Humanos. 

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

orçamentárias: 

 

02.01.04 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Funcional Programática – 082440008.2010 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 021 

 

02.01.07- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Funcional programática- 206060032.2030 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 042 

 

02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Funcional Programática – 041220003.2005 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 051 

 

02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2016 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 
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Ficha – 070 

 

02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS 

Funcional Programática – 267820035.2031 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 113 

 

02.05.04 – LIMPEZA PÚBLICA 

Funcional Programática – 154520027.2029 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 120 

 

02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS 

Funcional Programática – 103020012.2013 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 133 

 

02.07.02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2032 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha - 164 

 

13. DAS PENALIDADES 

 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item vencido pela licitante 

por inexecução total do ajuste ou proporcionalmente sobre a parte inadimplida; 

c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega do material; 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

e) 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. 
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13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

14.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o presente edital. 

14.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por 

escrito. 

14.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

14.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e 

legislação vigente. 

14.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer a todo procedimento licitatório, 

incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três)anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 

8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itirapuã, setor de 

Licitações, sito Dozito Malvar Ribas, 5000, ou pelo telefone (16) 3146-6700, no horário 

compreendido entre as08horas às 11h30min e das 13h30min às 16h00min, com antecedência 

mínima de 03(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor público municipal ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração. 
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15.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 

inicial contratado. 

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

15.9. Fica eleito o Foro da Patrocínio Paulista, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 

Itirapuã/SP, 17 de julho de 2013. 

 

 

 

 

João Márcio Pereira da Silva 

Autoridade Competente 
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ANEXO I 

 

PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

À 

Prefeitura Municipal de Itirapuã/SP 

 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________________________ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _______________________________________________________________ 

 

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade Pregão Presencial nº 

25/2013, apresentando a seguinte proposta financeira: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

 

01 

Cartão Magnético 

de Vale 

Alimentação 

 

250 

Funcionários 

 

% 

 

R$  

 

R$ 

      

 

 Atualmente a Administração conta com aproximadamente 250 funcionários ativos. 

 Vale Alimentação de R$ 235,20 por mês trabalhado. 

 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da abertura da proposta financeira. 

Prazo de entrega: conforme Edital (item 10) 

Data da Proposta: _____/__________/_____ 
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Nome do Responsável: ______________________ 

Assinatura: _____________________ 

Carimbo CNPJ da Empresa 

 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 

 

 

(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 contratação no processo licitatório 

de Pregão nº 25/2013, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

PARA “ME” OU “EPP” 

 

 

 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei nº8.666/93) 

 

 

(nome da empresa) ”ME” ou “EPP” ______________________________, CNPJ nº 

_________, sediada (endereço completo)______________________________, declara, sob 

as penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo 

licitatório de Pregão nº 25/2013, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITIRAPUÃ, nos termos da Lei Complementar  Nº 123/2006,  ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

............................................................, inscrito 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 

(representante legal) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 

25/2013,____________________ (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 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº __/2013 

 

PREGÃO Nº 25/2013      PROCESSO Nº 2133/2013      VALIDADE: 15/08/2014 

 

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e treze, nesta cidade de Itirapuã, 

Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DE ITIRAPUÃ, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o número 45.318.185/0001-15, situada na Rua Dozito 

Malvar Ribas, 5000, representada pelo Senhor Prefeito, RUI GONÇALVES, e de outro lado 

à empresa ___________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o 

número __________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, com sede na 

_______________________________, ___ – ______ – ________/__, representada pelo 

Senhor _________________, __________, ______, _______________, portador do RG 

_________/__ e do CPF ___________-__, residente e domiciliado na 

___________________, nº _____, nos termos da 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, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de 

Registro de Preços nº 24/2013, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e 

homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para a 

CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E 

GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMATO CARTÕES 

ELETRÔNICO MAGNÉTICOS,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Itirapuã, conforme condições constantes no Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido 

o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) 

classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, como segue: 

 

Item Nº ____  

Valor global: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 - Contratação de Empresa Especializada para Administração, Gerenciamento e Fornecimento de 

Cartão Magnético de Vale Alimentação, em meio eletrônico (cartão eletrônico magnético, oriundo 

de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, 

para servidores efetivos e cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Itirapuã/SP. 

Parágrafo Primeiro. Os cartões serão destinados a aproximadamente 250 funcionários ativos do 

CONTRATANTE, sendo que o valor pago pela Administração por cada Vale Alimentação é de 

R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) por mês trabalhado. 
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Parágrafo Segundo. Os cartões alimentação deverão ser do tipo cartão magnético, personalizado, 

com nome do servidor e do CONTRATANTE, protegido contra roubo e extravio, por meio de 

senha pessoal, recarregável mensalmente. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deverá comprovar, mediante relação escrita, que possui 

grande rede de estabelecimentos credenciados, sendo imprescindíveis na cidade de Franca/SP e 

região, devendo providenciar o cadastro dos estabelecimentos interessados do município de 

Itirapuã/SP. 

Parágrafo Quarto. A validade do Cartão não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da 

data de sua emissão. 

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA deverá dispor de meio eletrônico e/ou telefônico para 

consulta de saldo disponível pelo usuário do cartão magnético e esclarecimentos de dúvidas 

relativas à utilização do benefício. 

Parágrafo Sexto. A carga dos cartões será mensal, de acordo com as quantidades solicitadas pelo 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATANTE poderá solicitar o cancelamento ou estorno de créditos 

nos cartões magnéticos (dos funcionários), assumindo total responsabilidade quanto a eventuais 

demandas judiciais daí decorrentes. 

Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA deverá administrar e fornecer o objeto da presente 

contratação, conforme solicitação do CONTRATANTE, englobando as atividades (obrigações) 

constantes no presente instrumento. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA deverá entregar os cartões magnéticos na sede da 

CONTRATANTA, à Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro – Município de Itirapuã/SP. 

Parágrafo Décimo. Não poderá haver carência para o início do fornecimento dos serviços objeto 

do presente contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro. A quantidade de cartões poderá ser alterada pela CONTRATANTE 

no caso de novas contratações e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela 

CONTRATANTE de acordo com a rotatividade dos servidores. 

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA deverá reembolsar pontualmente os 

estabelecimentos comerciais pelo valor dos vales utilizados, independentemente da vigência do 

contrato, ficando estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária e 

subsidiariamente, por esse reembolso. 

Parágrafo Décimo Terceiro. O procedimento de repasse dos valores para serem creditados nos 

cartões será feita pela CONTRATANTE, até o dia 10 do mês subseqüente ao trabalhado. 

Parágrafo Décimo Quarto. Os créditos deverão ser colocados nos cartões, durante a execução do 

contrato, sendo distribuídos sempre até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao trabalhado. 

Parágrafo Décimo Quinto. A CONTRATANTE informará à CONTRATADA os servidores que 

estarão em licenças e demais ocorrências previstas em lei que elidem o direito ao crédito no mês 

da ocorrência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOE DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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1- DO PREÇO: 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela execução do objeto da licitação, em 

conformidade com o art. 5º da lei nº 8.666/93, o preço de R$ .........(...........................) mensais e o 

preço total do contrato, no valor de R$..........(...............................................), entendido este como 

preço justo e correto suficiente para entrega dos cartões magnéticos objeto deste contrato, bem 

como os custos da taxa de administração. 

2 - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mensalmente correspondente à execução e entrega do objeto ou 

recarga dos vales, com o aceite do setor de Recursos Humanos e ainda juntamente com a 

apresentação da Nota Fiscal. 

3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da execução do objeto da Licitação deverão correr pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

02.01.04 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Funcional Programática – 082440008.2010 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 021 

 

02.01.07- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

Funcional programática- 206060032.2030 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 042 

 

02.02.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Funcional Programática – 041220003.2005 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 051 

 

02.03.02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2016 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 070 

 

02.05.03 – SERVIÇOS RURAIS 

Funcional Programática – 267820035.2031 
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- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 113 

 

02.05.04 – LIMPEZA PÚBLICA 

Funcional Programática – 154520027.2029 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 120 

 

02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA PRÓPRIOS 

Funcional Programática – 103020012.2013 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha – 133 

 

02.07.02 – FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional Programática – 123610014.2032 

- 3.3.90.46 – Auxilio Alimentação 

Ficha - 164 

 

OBS: O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação. Com base no § 1º do Art. 31 da Lei Nº 8.212/1991, fica ressalvado o direito regressivo 

da CONTRATANTE contra a Executora do serviço e, ainda, admitida a retenção das obrigações 

previdenciárias decorrentes do presente Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

1 - O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente 

termo, podendo ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto 

no art. 57, I a VI, parágrafo 1°, da Lei n.8.666/96 e alterações posteriores, a contar da vigência do 

contrato. 

2 – A CONTRATADA se obriga a entregar a primeira remessa de cartões, objeto deste edital, no 

prazo máximo de até 10 dias úteis, a partir da assinatura deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

1- A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato através do Setor de Recursos 

Humanos, Sra. Adriana Aparecida Rodrigues Martins, que relacionará em registro próprio todas 

as ocorrências pertinentes à execução do contrato, determinando a CONTRATADA, no que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e estipulando prazos para que sejam 

sanados. 

2- A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso do representante da CONTRATANTE, a 

documentos que disserem respeito à execução deste contrato. 
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3- Assume a CONTRATADA, inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, e obrigações comerciais e tributárias referente à execução deste 

contrato. 

4- A CONTRATADA é diretamente responsável pelos danos causados a CONTRATANTE ou 

contra terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo órgão interessado. 

5- A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para a licitação. 

6- A CONTRATADA designa como seu proposto o (a) Sr. (a)Adriana Aparecida Rodrigues 

Martins ficando como representante da contratada em caso de ocorrências na execução deste 

contrato. 

7 – A CONTRATADA deverá disponibilizar o crédito ao beneficiário até o dia15 de cada mês, de 

acordo com relatório previamente enviado pela Administração Municipal, contendo o nome ou 

número do beneficiário e a quantia a ser creditada em seu nome. Tal relatório poderá ser 

substituído por meio informatizado (software), disponibilizado pela Empresa CONTRATADA 

que fará a comunicação entre CONTRATADA e CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 

1- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as seguintes sanções legais: 

a) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30(trinta) dias, após o qual 

será considerado inexecução contratual; 

b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 01 (um ano); 

c) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 02 (dois anos); 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1) Dos direitos 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas 

e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 

É facultada a Prefeitura Municipal de Itirapuã, realizar alteração no valor e quantidade do serviço 

prestado. 

2) Das obrigações 

Constituem obrigações da contratante: 

a) efetuar o pagamento ajustado, e 

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato. 

Constituem obrigações ao contratado: 
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a) prestar os serviços na forma e prazos ajustados; 

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações tributárias, sociais e trabalhistas entre o 

contratado e seus empregados; 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar à Administração, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da 

legislação em vigor, em relação ao contrato firmado; 

e) a empresa contratada deverá efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, 

sob pena de retenção das mesmas pela Administração, conforme legislação. 

f) Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto, da presente licitação inclusive os tributos 

Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 

CLÁUSULA SETIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

1- O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

1 – O preço dos serviços poderão ser reajustados anualmente, pelo IGPM do período, em caso de 

renovação do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RECISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

1- O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 com a observância dos termos 

do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

2- Em caso de rescisão administrativa, as multas previstas no ato convocatório, não tem caráter 

compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos 

decorrente das infrações cometidas (art. 55, inciso IX, lei 8.666/93). 

3- O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II do art. 65 da lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1- Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 

Federal 8.883/94 e Edital desta Licitação, o qual se encontra vinculado. 

2- Fica vedada a transferência total ou parcial para terceiros, dos serviços que forem adjudicados 

em conseqüência desta licitação. 

3- Fica eleito o Foro de Patrocínio Paulista/SP, para dirimir as dúvidas decorrentes deste contrato 

na via judicial. 

4- E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2013. 
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Prefeitura Municipal De Itirapuã 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

Nome Da Empresa: 

Nome Do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________             2)___________________________ 


