
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 

CARTÃO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓES MAGNÉTICOS – SISTEMA ON-LINE. 

 

PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2016. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/setembro/2016  

HORÁRIO: a partir das 09 horas.  

LOCAL: Câmara Municipal de Brodowski, situada na Avenida Champagnat, n.° 60, Centro, 

Brodowski/SP. 

 

A Câmara Municipal de Brodowski, situada na Avenida Champagnat, n.° 60, através de seu 

Presidente, Vereador Cristiano Dias Borborema, torna público que se acha aberta licitação pública 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, Pregão Presencial nº 01/2016, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, 

SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 

CARTÓES MAGNÉTICOS – SISTEMA ON-LINE, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, Decreto n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000, e, Lei Complementar nº 123/2006 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e os anexos, 

que dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Câmara Municipal de 

Brodowski, situada na Avenida Champagnat, nº 60 – Centro, CEP 14.340-000, na cidade de 

Brodowski, Estado de São Paulo, iniciando-se no dia 15 de setembro de 2016, às 09 horas e será 

conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe. 

 

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta das verbas previstas para o orçamento 

do exercício de 2016: Dotação 3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação. 



1 - DO OBJETO  

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO 

ATRAVÉS DE CARTÓES MAGNÉTICOS – SISTEMA ON-LINE, com vistas à aquisição de 

gêneros alimentícios, na quantidade estimada de 11 (onze) cartões mês, com valor mensal 

estimado inicialmente em R$ 583,58 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito 

centavos) por cartão-alimentação, com o objetivo de adquirir gêneros alimentícios em 

estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, 

peixaria, hortimercado, comércio de laticínios ou frios, padaria e similares), destinados aos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski, compreendendo as seguintes etapas:  

a)  controle informatizado e relatórios gerenciais das emissões dos cartões; 

b)  seguro dos cartões até a entrega no órgão responsável pelo recebimento; 

c) disponibilidade de rede de estabelecimentos comerciais conveniados suficiente ao 

atendimento do objeto da presente licitação, como requisito para assinatura do contrato; 

d) equipe técnica específica para atendimento do contrato, disponível ao contratante. 

1.2 - O benefício alimentação será fornecido através de cartões eletrônicos/magnéticos em PVC, 

com sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para 

validação das transações eletrônicas, através de sua digitação em equipamento 

POS/PDV ou similar pelo usuário/empregado público no ato da aquisição dos gêneros 

alimentícios nos estabelecimentos credenciados. 

1.2.1 - Os cartões eletrônicos/magnéticos alimentação deverão ser entregues com nome do 

usuário, razão social da contratante e numeração de identificação seqüencial, 

conforme disposto no artigo 17 da Portaria 03 de 01 de março de 2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 

1.2.2 - Os cartões eletrônicos/magnéticos alimentação deverão ser entregues em envelope 

lacrado, com manual básico de utilização e bloqueados. O desbloqueio dos cartões deverá 

ser feito através de central de atendimento telefônico.  

1.3 – O número de servidores públicos a serem atendidos é estimado em 11 (onze), a razão de um 

cartão para cada empregado público. Podendo sofrer variações tanto para mais quanto para 

menos, haja vista a rotatividade de servidores públicos. 

1.3.1 – Cada servidor público da Câmara Municipal de Brodowski terá direito a 01 (um) cartão, com 

saldo estimado inicialmente de R$ 583,58 (quinhentos e oitenta e três reais e cinqüenta e 

oito centavos) mensal e cumulativo, considerando como data base o dia 20/10/2016.  



1.3.2 – Os empregados públicos farão uso dos cartões nos estabelecimentos credenciados pela 

empresa contratada. 

1.4 - Os pedidos efetivos serão quantificados e estipulados de acordo com pesquisa interna, a ser 

realizada pelo órgão competente, à vista da demanda e, com base no número real de 

servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski. 

1.5 - A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Câmara Municipal de Brodowski, no caso 

de novas contratações ou exonerações, cujas quantidades no caso serão definidas de 

acordo com a rotatividade dos servidores públicos. 

1.6 – O valor dos cartões é inicial e básico, podendo ser modificado, em caso de autorização por 

Ato da Mesa Diretora. 

1.7 – Os servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski farão uso do cartão, nos 

estabelecimentos credenciados pela empresa contratada. 

1.8 - No caso de perda ou extravio do cartão pelo empregado público, este terá direito a reemissão 

do cartão, podendo, porém, ser cobrada uma taxa do servidor público, correspondente aos custos 

para reemissão do cartão, que deverá ser fornecido dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO:  

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital.  

2.2 – É facultada a participação nesta licitação somente empresas, que satisfaçam as condições 

constantes do Edital. 

2.3 - Não poderão participar desta licitação: 

2.3.1 – pessoa jurídica ou natural consorciadas; 

2.3.2 - pessoa jurídica ou natural declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

2.3.3 - pessoa jurídica ou natural em processo de liquidação, falência ou recuperação judicial; 

2.3.3.1 - pessoa jurídica ou natural com situação patrimonial ou financeira deficitária, por não 

possuir condições de sustentar o eficiente cumprimento de suas obrigações contratuais; 

2.3.3.2 - pessoa jurídica ou natural impedidas de transacionar com a Administração Pública ou 

qualquer dos seus órgãos ou entidades descentralizadas; 

2.3.4 - Pessoa jurídica ou natural dentre as quais haja gerentes, sócios que sejam empregados 

públicos da Câmara Municipal de Brodowski; 

2.3.5 - Pessoa jurídica ou natural, que tenham deixado de cumprir compromissos financeiros 

anteriores com a Câmara Municipal de Brodowski, ou com outras entidades da 



Administração Pública, ou ainda que tenham incorrido nas sanções administrativas 

previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

2.4 – Inadmite-se um único representante para mais de uma pessoa jurídica. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO  

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) 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 exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma 

reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. 

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

identificação que contenha foto.  

3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE ME 

OU EPP, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo V do Edital e a Declaração de enquadramento em regime de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo 

VI do Edital deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em  

02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 - PROPOSTA  

Nome da Proponente: __________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

Número do CNPJ: ______________________________________________ 

Pregão nº 01/2016 



Envelope nº 2 - Habilitação  

Nome da Proponente: __________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

Número do CNPJ: ______________________________________________ 

Pregão nº 01/2016 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  

4.4 - OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS 

EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR TABELIÃO DE 

NOTAS OU CÓPIA ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO PELO 

PREGOEIRO OU POR MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO.  

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA. 

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

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do Pregão Presencial;  

c) proposta contendo o valor da Prestação de Serviço para fornecimento mensal estimado em R$ 

6.419,38 (seis mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) de Vale Alimentação, 

na forma de Cartão Magnético com crédito no valor individual de R$ 583,58 (quinhentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) mês, vezes 11 (onze) servidores públicos, e o 

preço da taxa de administração, representado em porcentagem (%), limitado a 02 (duas) casas 

decimais, admitindo-se a taxa negativa ou igual a 0 (zero);  

d) no caso de apresentação, pela licitante, de taxa de administração negativa ou igual a 0 (zero), a 

viabilidade da proposta deverá ser demonstrada em planilha de custos detalhada, onde deverá 

ficar comprovado a exeqüibilidade da oferta; 

e) Valor unitário para emissão de 2ª via do cartão (preço apenas informativo) 

f) declaração de que nos preços estão computados materiais, mão-de-obra, serviços de 

administração, encargos fiscais e sociais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre 

os serviços, de responsabilidade única e exclusiva da licitante. 

g) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

 



5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência do contrato.  

 

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia autenticada do registro do estatuto ou contrato social, no caso de empresário individual; 

b) cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com as respectivas alterações, 

se houver, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, em se tratando 

de sociedades empresariais; 

b.1) tratando-se de sociedade anônima, cópia da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia 

que aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e da certidão de arquivamento na 

repartição competente; 

b.2) decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira, para funcionamento 

expedido pelo órgão competente; 

c) - declaração de inexistência de suspensão ou impedimento e idoneidade para contratar com a 

Administração Pública;  

d) declaração de não possuir sócios, gerentes ou administradores com mandato eletivo, cargo, 

função e emprego neste Município. 

e) Indicação do representante legal, com poderes (procuração) para assinatura do Termo de 

Contrato, com números dos documentos de identidade -  “C.P.F” – Cadastro de Pessoa Física 

e “R.G” – Registro Geral. 

. 

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 6.1.1 não precisarão 

constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 



c) Prova de Regularidade com as Fazendas FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, sendo que a prova de regularidade fiscal 

perante a Fazenda Nacional, conforme Decreto Federal nº 5.586/05, deverá ser feita através da 

certidão conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do 

Brasil; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, 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 

 

6.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de credenciamento, atualizada, com registro no Ministério do Trabalho - PAT - 

Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme Portaria nº 87, de 28/01/97;  

b) Certidão de Registro ou Inscrição junto ao Conselho Regional de Nutricionista – CRN, da 

empresa e dos profissionais técnicos da sede da licitante; 

c) declaração com indicação das instalações contendo endereço, telefone, nome do encarregado e 

pessoal lotado, bem como demais informações pertinentes;  

d) Declaração de que antes da assinatura do contrato, apresentará a relação de no mínimo 02 

(duas) redes diferentes de hipermercados, sendo que cada uma deverá possuir no mínimo 01 

(uma) loja credenciada nas cidades da região de Brodowski (Ribeirão Preto, Franca, Batatais, etc.) 

para fornecimento de alimentos, que atendam ao objeto do edital, como requisito para assinatura 

do contrato. 

e) Declaração de que antes da assinatura do contrato, apresentará a relação de no mínimo 03 

(três) estabelecimentos do tipo Supermercado, credenciados na cidade de Brodowski/SP, 

como requisito para assinatura do contrato.  

f) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 

pelo menos 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 

presente licitação, com indicação do fornecimento do material do atendimento, cumprimento 

de prazos e demais condições do fornecimento. 

 

6.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 

a) cópia autenticada da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

Cartório de Distribuição da Comarca da sua sede, com data atualizada, o que deverá ser de, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm


no máximo, 60 (sessenta) dias de antecedência à data de abertura dos envelopes (art. 31, 

inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores). 

 

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

a) Comprovação via declaração da própria empresa licitante de que não utiliza ou beneficiou, direta 

ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de 

obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao 

trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infração a 

normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade, (em conformidade estabelecido 

no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 9.854/99 e Decreto Federal 

nº 4.358/2002). (ANEXO VII) 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

(ANEXO VIII)  

 

6.1.6 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior deste subitem 6.1.6, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

6.2 - Caso algum documento seja emitido pela ”Internet”, não será necessária a sua autenticação, 

uma vez que será efetuada a devida conferência, pela Comissão, no “site” do órgão 

competente. 

 

 



7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

7.1 - 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. O 

credenciamento se encerrará, após início da abertura de envelopes propostas.  

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO V do 

Edital, a Declaração de enquadramento em regime de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, quando for o caso, de acordo com o estabelecido no Anexo VI do Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame.  

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

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

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta.  

7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.  

7.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

a) seleção da proposta de menor preço da taxa de administração e das demais propostas com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

 

7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total mensal. 



7.4.2 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado 

este certame, lavrando-se ata a respeito. 

7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, 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.  

7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances.  

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima de 0,1% (um décimo por cento) sobre o preço 

referente à prestação de serviço para fornecimento mensal estimado R$ 6.419,38 (seis mil 

quatrocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) de Vale Alimentação, ou seja, o valor da 

redução mínima será de R$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos), aplicável inclusive em 

relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço 

total. 

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando TODOS os participantes dessa 

etapa DECLINAREM da formulação de lances. 

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 

selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

 7.8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco 

por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.  

7.8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 

condições do subitem 7.8.1. 

 7.8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.8.1.  

7.8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 

7.8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 



7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço 

(menor taxa), decidindo motivadamente a respeito. 

7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada previamente, constante dos 

autos do processo licitatório.  

7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

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

habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  



8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

8.6 – O preço adjudicado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

9 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO 

DA LICITAÇÃO.  

9.1 - O prazo referente à contratação de empresa para fornecimento dos cartões para aquisição de 

gêneros alimentícios, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses. 

9.2 - O fornecimento dos cartões, por parte da empresa Contratada, deverá ocorrer até, no 

máximo, 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Ordem de Fornecimento; 

9.2.1 – A Ordem de Fornecimento e o Termo de Contrato só serão encaminhados, após a emissão 

da respectiva Nota de Empenho; 

9.3 - A licitante vencedora deverá comparecer na sede da Câmara Municipal de Brodowski, para 

assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data 

da convocação, que será efetuada via telefone, fac-símile ou e-mail. 

9.3.1 - O instrumento contratual será encaminhado ao(à) adjudicatário(a) somente se houver 

motivo relevante, devidamente justificado, e às suas expensas. 

9.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 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; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

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

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  



 

10 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 - Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à produção do objeto 

desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como confecção, frete, 

tributos, e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 

 

10.2 - O pagamento dos valores correspondentes a prestação do serviço objeto da presente 

licitação e da inserção dos créditos do cartão vale alimentação serão efetuados mensalmente em 

até 15 (quinze) dias posteriores a data de disponibilização da nota fiscal e do crédito aos 

beneficiários, que deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

10.3 – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, será acrescido 

ao valor da respectiva nota fiscal a atualização monetária e os juros legais decorrentes da mora. 

10.4 - A contratada sujeitar-se-á, no ato do recebimento da fatura, à quitação do ISSQN - Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, caso incidente. 

10.5 - Na hipótese da data do pagamento, prevista no subitem 10.3, não coincidir com dia útil, 

prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subseqüente.  

 

11 - DA CONTRATAÇÃO 

11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato, conforme modelo constante do ANEXO IX, devendo o adjudicatário, tão logo seja 

convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de       

(5) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação e submeter-se às penalidades previstas; 

11.2 - A formalização do ato da contratação será precedido de consulta prévia a cadastros da 

Administração Pública com a finalidade de verificar se encontra a adjudicatária em situação 

regular, constituindo, a verificação de quaisquer pendências justo impedimento para a celebração 

da Contratação, por culpa da licitante vencedora, ensejando a aplicação das penalidades previstas 

legalmente; 

11.3. Recusando a adjudicatária a contratação, sem motivo justificado e devidamente comprovado, 

assim como a verificação de pendências junto a cadastros da Administração Pública, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10 % do valor 

de sua proposta, ocasião em que, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

11.3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso.  



11.3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por afixação no átrio da Câmara Municipal de Brodowski e 

comunicação às demais licitantes, podendo esta ser feita por quaisquer meios de comunicação 

que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento, inclusive fac-símile e correio 

eletrônico.  

11.3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 7.9 a 7.14 e 8.1, 8.2 e 8.5, deste Edital.  

11.4 - A validade da contratação será de 12 (doze) meses, iniciando-se da data da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado por igual período até o limite permitido em lei, caso haja 

interesse da Administração. 

  

11.5 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

11.5.1 - Na hipótese de descumprimento das normas deste edital ou da inexecução total ou parcial 

da prestação dos serviços, a Câmara Municipal de Brodowski, garantido a apresentação 

de prévia defesa, aplicará à licitante vencedora, sem prejuízo da responsabilização civil e 

penal cabíveis, as seguintes sanções: 

11.5.1.1 – Advertência. 

11.5.1.2 - Verificando-se o não cumprimento de exigências previamente formuladas pela 

fiscalização, ou de outras quaisquer disposições do contrato, a Câmara Municipal de 

Brodowski poderá, através de comunicações escritas, e sem prejuízo da rescisão, 

aplicar à contratada a multa, equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 

total do objeto, por dia de atraso, no atendimento da exigência formulada, após 

decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação. 

11.5.1.2.1 - Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar 30 (trinta) dias, a Câmara Municipal 

de Brodowski poderá optar pela rescisão do contrato, nos termos do subitem 12.1. 

11.5.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por um prazo de até 05 (cinco) anos; 

11.5.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de 

Brodowski, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação; 

11.5.1.4.1 - A reabilitação será realizada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Câmara Municipal de 

Brodowski pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 



11.5.1.5 - As sanções previstas nos subitens “11.1.1”, “11.1.3” e “11.1.4” deste item, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do subitem “11.1.2”, facultada a defesa prévia da 

interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.5.1.6 - As referidas penalidades não excluem as perdas e danos resultantes.    

 

12 – DA GARANTIA 

 

12.1 - A licitante vencedora deverá prestar garantia, no ato da assinatura do instrumento 

contratual, correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato mediante caução 

em dinheiro, em títulos da dívida pública, em fiança bancária ou seguro garantia.  

12.2 - A garantia será restituída à (o) contratada (o), após a execução do contrato, e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

12.3 - Na hipótese do valor global da proposta do licitante classificado, for inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do art. 48, da Lei nº 

8.666/93, será exigida, para a assinatura do contrato, garantia adicional, nas modalidades 

dispostas na norma legal citada, correspondente ao valor da diferença obtida da média 

aritmética efetuada conforme expresso nas alíneas supracitadas e o valor da proposta. 

 

13 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

13.1 - A inexecução do contrato, parcial ou total, ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 

previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e no contrato.   

 

 

14 – DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

14.1 - Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pela Câmara Municipal de 

Brodowski, a execução da prestação de serviços. 

14.2 – Fornecer relação de nomes e dados essenciais de todos os usuários, para confecção dos 

respectivos cartões de alimentação. 

14.3 - Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do serviço contratado, de forma parcial 

ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados e sem qualquer 

forma de pagamento a título de indenização. 

14.4 - Requisitar da empresa Contratada, dentro dos prazos estabelecidos, os cartões para o 

período desejado. 

14.5 – Solicitar à Contratada, o lançamento mensal do valor a ser creditado em cada cartão. 



14.6 - Devolver à Contratada o cartão que estiver com prazo de validade vencido divulgado pela 

Contratada. 

14.7 - Orientar os usuários dos cartões para que cumpram as determinações legais e não 

desvirtuem a utilização dos cartões alimentação, com a compra de outros bens de 

consumo que não sejam os de alimentação. 

14.8 - Manter sob sua guarda e controle os cartões alimentação, enquanto não distribuídos aos 

seus usuários, não se responsabilizando a Contratada, em nenhuma hipótese, pelo 

reembolso ou substituição dos cartões alimentação, que em poder da Câmara Municipal de 

Brodowski, ou mesmo de seus usuários, sejam furtados ou extraviados. 

14.9 - Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato. 

 

 

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 - Manter a frente da empresa, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização. 

15.2 - Efetuar o pagamento aos estabelecimentos credenciados, do valor de consumo nos cartões 

alimentação, utilizados pelos usuários. 

15.3 - Orientar a Câmara Municipal de Brodowski na conscientização de seus usuários, quanto à 

correta utilização dos cartões alimentação. 

15.4 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, por seu empregado ou preposto, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela Câmara Municipal de Brodowski. 

15.5 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais oriundos da prestação dos serviços, objeto desta licitação. 

15.6 - A contratada se obriga a 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, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 

15.7 - a contratada deverá manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede, indicação 

de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos; 

15.8 – A contratada, quando solicitado pela contratante, deverá disponibilizar relatórios gerenciais 

com as seguintes informações mínimas: 

15.8.1 – Nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

15.8.2 – Local, data e valor da utilização dos créditos pelos usuários na rede de estabelecimentos 

afiliados; 

15.8.3 – quantidade de cartões eletrônicos/magnéticos alimentação reemitidos por usuário. 



15.8.4 – Deverá ser disponibilizado os seguintes serviços para os usuários dos cartões 

alimentação: 

15.8.5 – consulta de saldo do cartão eletrônico alimentação via “web”;  

15.8.6 – consulta de rede afiliada via “web”; 

15.8.7 -  comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 

15.8.8 – solicitação de segunda via de cartão eletrônico alimentação e senha através de central 

telefônica. 

 

 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

16.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

16.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4 - O resultado do presente certame será divulgado obrigatoriamente atendendo ao princípio da 

publicidade, por afixação no átrio da Câmara Municipal de Brodowski, Diário Oficial do 

Município e no site da Câmara Municipal de Brodowski. 

16.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Câmara Municipal de Brodowski, situado na Avenida 

Champagnat, 60 – Bairro Centro, CEP 14.340-000, Brodowski/SP, após a homologação do 

objeto ora licitado. 

16.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão.  

16.6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 

dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

16.6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame.  

16.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  



 

16.8 - Integram o presente edital:  

ANEXO I – Memorial Descritivo, quantitativos e especificações 

ANEXO II – Instruções para elaboração da proposta 

ANEXO III – Modelo de proposta 

ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de Habilitação 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte – Lei Complementar 123/2006 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo em licitar ou contratar com 

a Administração 

ANEXO IX – Minuta de Contrato 

 

16.9 - Fica ressalvado à Câmara Municipal, por despacho do Sr. Presidente, do qual se dará plena 

ciência aos licitantes, revogar ou anular a presente licitação, desde que observadas as disposições 

legais pertinentes (Súmulas nºs 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal). 

16.10 - Qualquer outro esclarecimento ulterior necessário será prestado junto ao Departamento de 

Contabilidade, Finança e Tesouraria, de segunda à sexta-feira, no horário normal de 

expediente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do procedimento licitatório, ou 

pelos telefones: (0xx16) 3664-8503/8510 ou pelo e-mail: 

“contabilidade@camarabrodowski.sp.gov.br”. 

 

 

Brodowski, 1º de setembro de 2016 

 

 

 

 

CRISTIANO DIAS BORBOREMA 

-Presidente- 

 



ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVOS E 

ESPECIFICAÇÕES. 

 

1.1 – O presente Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 

CARTÃO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓES MAGNÉTICOS – SISTEMA ON-LINE, 

destinados aos servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski, para a aquisição de 

produtos hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais do ramo 

pertinente (supermercado, armazém, açougue, peixaria, hortifrutis, comércio de laticínios e/ou frios, 

padaria e similares), por 12 (doze) meses. 

 

2 – Os serviços serão realizados da seguinte forma: 

2.1 – Confecção dos cartões vale-alimentação, na quantidade estimada correspondente ao número 

de servidores públicos ocupantes de cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 

Brodowski, com quantidade estimada em 11 (onze) cartões magnéticos, cada um com um crédito 

mensal inicial no valor de R$ 583,58 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), 

perfazendo a previsão de um total anual de R$ 77.032,56 (setenta e sete mil e trinta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos). 

  

2.1.1 – Atualmente a Câmara Municipal de Brodowski possui em seu quadro funcional, 11 (onze) 

servidores com direito ao benefício. 

 

2.1.2 – Os pedidos efetivos dos cartões serão quantificados e estipulados de acordo com pesquisa 

interna que será realizada pelo órgão competente, à vista da demanda real em cada ocasião, com 

base no número de servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski. 

 

2.1.3 – A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Câmara Municipal de Brodowski no caso 

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

contratante de acordo com a rotatividade dos servidores públicos. 

 

2.2 – Os cartões-alimentação serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 



2.3 – Deverá haver a inclusão mensal dos créditos nos cartões magnéticos dos beneficiários e 

gerenciamento das despesas realizadas, até o limite autorizado. 

 

2.3.1 – As quantidades mensais dos créditos a serem fornecidos aos beneficiários serão 

comunicadas pelo Departamento de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, ocorrendo a liberação 

dos referidos créditos no cartão magnético até 05 (cinco) dias depois. 

 

2.3.2 – Quanto aos estabelecimentos credenciados a proponente, como pressuposto para 

assinatura do contrato, deverá possuir em Brodowski/SP e/ou nos municípios da região como: 

Ribeirão Preto, Franca, Batatais, entre outros municípios, na seguinte conformidade: 

 
Hipermercados No mínimo, 02 (duas) redes diferentes de 

hipermercados, sendo que cada uma deverá 
possuir no mínimo 01 (uma) loja credenciada. 
(sendo que a apresentação da relação dos 
estabelecimentos será requisito indispensável 
para assinatura do contrato) 

Supermercados No mínimo, 03 (três) Supermercados, sendo 
que em Brodowski/SP deverá haver no 
mínimo 03 (três) supermercados 
credenciados durante toda a vigência 
contratual. (sendo que a apresentação da 
relação dos estabelecimentos será requisito 
indispensável para assinatura do contrato). 

 
2.3.2.1 – A quantidade de estabelecimentos apresentados como pressupostos para a assinatura 

do contrato deverá ser mantida durante toda a vigência contratual. 

 

2.3.3 – entenda-se como Hipermercado, conforme a definição da ABRAS. 

 

2.4 – A licitante vencedora do certame fica obrigada ainda: 

 

2.4.1 – a apresentar a relação da rede de credenciados como condição para assinatura do 

contrato, comunicando mensalmente, a Câmara Municipal de Brodowski a ocorrência de novos 

credenciamentos e suas respectivas alterações, além de exigir dos estabelecimentos credenciados 

as identificações de adesão ao sistema, em locais de fácil visualização. 

 

2.4.2 – Na relação dos estabelecimentos credenciados deverá constar: razão social, nome 

fantasia, quando for o caso, natureza do serviço prestado, número da inscrição no CNPJ – 



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, endereço e telefone, Fac-símile e 

e-mail (quando houver). 

 

2.4.3  - a possuir e manter controle informatizado e relatórios gerenciais das emissões dos cartões. 

 

2.4.4 – a possuir seguro dos cartões até a entrega no Departamento de Contabilidade, Finança e 

Tesouraria da Câmara Municipal de Brodowski, responsável pelo recebimento. 

 

2.4.5 – a ter disponibilidade da rede de estabelecimentos comerciais conveniados suficientes ao 

atendimento do objeto da presente licitação, com a obrigatoriedade de estabelecimentos dentro do 

município de Brodowski/SP e região. 

 

2.4.6 – a manter equipe técnica específica, para atendimento do contrato, disponível ao 

contratante, e, tecnologia e sistema de informática que permitam controlar e autorizar a utilização 

de cartões. 

 

3 - O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o presente Edital e a 

MINUTA DE CONTRATO, constante do Anexo IX. 



ANEXO II – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

1- A Proposta de preço da taxa de administração para a prestação de serviços descritos no 

objeto desse edital deverá ser representada por um percentual sobre os créditos 

inseridos nos cartões. 

2- O percentual proposto poderá ser igual a zero ou menor que zero (valor negativo); 

3- As propostas deverão ser apresentadas considerando um único percentual para a taxa 

de administração, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula (exemplo 

X,XX%); 

4- Para o cálculo do valor da proposta será considerada a seguinte equação: 

a) Sobre o valor  dos   créditos   inseridos   nos   cartões  aplica-se o percentual proposto, 

resultando o valor mensal da prestação dos serviços. 

b) O valor resultante poderá ser igual a zero ou negativo, considerando-se negativo o 

desconto sobre o valor previsto dos créditos a serem  inseridos. 

c) Soma-se o valor dos créditos inseridos nos cartões e o valor resultante do percentual 

proposto, obtendo-se o valor total mensal, o qual será considerado para efeito de 

seleção das propostas. 

5-  O valor da taxa de administração dos serviços, deverão estar incluídas todas e 

quaisquer despesas referentes às obrigações sociais, indenizações possíveis 

decorrentes dos serviços, tributos, seguros e transportes, inclusive a primeira emissão 

do cartão.  

6- A taxa de emissão de 2ª via do cartão magnético é meramente informativo, portanto não 

se somará ao valor da disputa.  

7-  A proposta deverá estar digitada com clareza, em 01 via, sem emendas, rasuras, 

borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impressa por 

processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e 

endereço completo da proponente, a qualificação do signatário, datada, rubricada em 

todas as folhas e assinada por seu representante legal; 

8-  Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismo e por extenso, 

prevalecerá o em extenso. 

9-  Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados 

com o cumprimento do objeto ora licitado, ficando esclarecido que não será admitida 

qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos 

preços cotados. 

10-  Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não previstas neste Edital. 



11 -  As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 

abertura. 

 

 



ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 

 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 
 

 
 

 
 
Declaro que nos preços propostos estão computados materiais, mão-de-obra, serviços de 
administração, encargos fiscais e sociais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os 
serviços, de responsabilidade única e exclusiva da licitante. e que estou de acordo com todas as 
normas deste Edital e seus anexos. 
 
Prazo de validade da proposta: 
 
 
 

______________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

DESCRIÇÃO QTDE 
MÊS 

VALOR UNITÁRIO PREÇO MENSAL 

Prestação de Serviço para fornecimento 
mensal estimado em R$ 6.419,38 (seis mil 
quatrocentos e dezenove reais e trinta e 
oito centavos) de Vale Alimentação, na 
forma de Cartão Magnético com crédito no 
valor individual de R$ 583,58 (quinhentos e 
oitenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos) mês, vezes 11 (onze). 

11 R$ 583,58                          R$ 6.419,38  

Taxa mensal por recarregamento do cartão 

11 _________%          
(sobre preço total mensal) 

                            R$     

                                                                                                   VALOR TOTAL 

MENSAL..................................................................               R$         

(                                                  xxxxx        VALOR POR EXTENSO        xxxxx                                                        ) 

Valor unitário para emissão de 2ª via do cartão (preço apenas informativo)  R$  



ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

........................................, .........................de......................................de................... 

 

 

À  

CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI- SP 

 

Ref: Pregão presencial nº________ 

 

 

Pela presente a empresa _____________________________________________, situada na 

__________________________, CNPJ nº___________________, através de seu representante 

legal, Sr (a) __________________________________, outorga ao SR. _____________________, 

portador do R.G. n______________________, amplos poderes para representa-lo junto à Câmara 

Municipal de Brodowski, Estado de São Paulo, no Pregão nº__________,  inclusive para interpor ou 

desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus 

atos, formular ofertas e lances de preços, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e identificação do declarante 

 

 

Observações: 

Apresentar esta carta antes dos Envelopes. 



ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 Eu _______________(nome completo), RG nº 

_______, representante credenciado da _______________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a 

empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório do Pregão nº XX/2016, realizado pela Câmara Municipal de 

Brodowski, Estado de São Paulo. 

 

 

Data e assinatura do credenciado. 

 



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER ME OU EPP) 

 
 
 
 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declaro (amos), 

sob as penas da lei e para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
(Local e Data) 

 
 
 
 

________________________________ 
(Assinatura do Declarante) 

 



ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AO ART. 7º, XXXIII 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 

 

A empresa _________________(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° 
____________ com sede à Rua ___________________(endereço completo da licitante), 
por seu representante legal________________ (nome e qualificação do representante 
legal), para fins de participação no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
xx/xxxx, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, 
DECLARA que:  

Encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo 
no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; e cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de 
seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer 
responsabilidades que eventualmente possam recair sobre a Câmara Municipal de 
Brodowski/SP; 
 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 

 

Local, _____ de __________________ de 2016. 

 
 

.                  Assinatura do Representante                  .  
Razão Social da Empresa e CNPJ 

Nome Completo do Representante da Empresa 
 

 

 

 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO 

SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE)



ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI QUALQUER 

IMPEDIMENTO EM LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 Pela presente a empresa ___________________________, 

situada na __________________________, CNPJ nº___________________, através de seu 

representante, Sr (a). ______________________________, declara sob as penas da lei, que até a 

presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 Local e Data 

 

________________________________ 

ASSINATURA 



ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, 

EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓES 

MAGNÉTICOS – SISTEMA ON-LINE CÃMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP E A 

_______________________. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _______/_______. 
 
 
    Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRODOWSKI/SP, com sede na Avenida Champagnat, n.° 60, inscrita no CNPJ 

sob o n.° 56.889.587/0001-96, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Sr. Cristiano 

Dias Borborema, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.° 28.282.522-8 e CPF 

n.° 267.577.688-28, residente e domiciliado na Rua José Aleixo da Silva Passos, n.° 488, na 

cidade de Brodowski/SP, doravante designada CONTRATANTE, e, de outro a Empresa 

___________, inscrita no CNPJ sob o n._______________, sediada  na cidade de 

_____________, à ______________, nº. ____, neste ato representada por ___________, 

doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue, nas cláusulas e 

condições a seguir enumeradas, que aceitam e se comprometem a cumprir. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de gerenciamento, administração,  

supervisão, emissão e fornecimento de cartões magnéticos aos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Brodowski, para aquisição de produtos hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios em 

estabelecimentos comerciais do ramo pertinente (supermercado, armazém, açougue, peixaria, 

hortifrutis, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares) compreendendo as seguintes 

etapas: 

a)controle informatizado e relatórios gerenciais das emissões dos cartões; 

b) seguro dos cartões até a entrega no departamento responsável pelo recebimento; 

c) disponibilidade de rede de estabelecimentos comerciais conveniados suficientes ao atendimento 

do objeto da presente licitação; 

d) equipe técnica específica, para atendimento do contrato, disponível ao contratante. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 VALOR DO CONTRATO – O valor global estimado do presente Contrato é de R$ xxx.xxx,xx 

(xxxxxx), no qual se inclui todos os tributos incidentes sobre o fornecimento, a saber: 



 

2.2. O número de servidores públicos a serem atendidos é estimado em: 11 (onze) cartões vale 

alimentação, no valor de R$ 583,58 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) 

cada um. Os pedidos efetivos de cartões serão quantificados e estipulados de acordo com 

pesquisa interna que será realizada pelo órgão competente, à vista da demanda real em cada 

ocasião, com base no número real de servidores públicos da Câmara Municipal de Brodowski e 

informados a contratada quando houver alteração. 

2.3 A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Câmara Municipal de Brodowski no caso de 

novas contratações e/ou exonerações cujas quantidades no caso serão definidas de acordo com a 

rotatividade dos servidores públicos. 

2.4 Os cartões-alimentação serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

assinatura do contrato, ao Departamento de Contabilidade, Finança e Tesouraria, que distribuirá os 

mesmos aos beneficiários. 

2.5 O empregado público contemplado com o benefício terá direito a 01 (um) cartão-alimentação, 

sem ônus, sendo os valores mensais e cumulativos.  

 

3. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

3.1 Pelos serviços prestados, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará (“ou 

concederá desconto” – no caso de percentual negativo) à CONTRATADA, à título de taxa de 

administração, o valor correspondente a X%(__ por cento) incidente sobre o valor total dos créditos 

inseridos nos cartões magnéticos no período que originou o pagamento. 

3.2 O pagamento dos valores, se houver, correspondentes a prestação do serviço objeto da 

presente licitação, a título de taxa de administração e dos valores correspondentes a inserção dos 

créditos no cartão vale alimentação, com desconto de X% (se houver), serão efetuados 

mensalmente em até 15 (quinze) dias posteriores a data de disponibilização da nota fiscal e do 

crédito aos beneficiários, que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês.  

3.3 O preço a ser pago pelos serviços ora contratados é irreajustável, exceto em situações que 

visem o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrentes de fatos 

supervenientes, mediante acordo entre as partes, conforme previsto no art. 65 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

3.4 As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das verbas previstas para o 

orçamento do exercício de 2016, a saber:  

- Dotação 3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação 

 
 
 



4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 O prazo para a contratação do objeto da presente licitação, será de 12 (doze) meses, a partir 

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, nos termos do inciso II, do 

Art. 57 da Lei 8.666/93, se houver interesse das partes. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada deverá sujeitar-se a fiscalização por parte da Câmara Municipal, relativamente a 

execução do presente contrato, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 

reclamações formuladas. 

5.2. A Contratada é obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto do presente contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de material empregado, no prazo máximo de 10(dez) dias; 

5.3. Confeccionar e fornecer cartões magnéticos, conforme especificado no edital, de acordo com 

a conveniência da Câmara Municipal, e devidamente habilitados; 

5.4. Creditar em cada cartão o valor requisitado pela Câmara Municipal; 

5.6 Efetuar o pagamento aos estabelecimentos credenciados, do valor de consumo nos cartões 

magnéticos, utilizados pelos servidores públicos da Câmara Municipal, de acordo com o inciso III, 

do art. 12, da Portaria nº 87, de 28/01/97, do Ministério do Trabalho; 

5.7 Garantir que os cartões sejam amplamente aceitos na rede credenciada de estabelecimentos 

do município de Brodowski/SP, além de outros municípios da região; 

5.8 Manter à frente da empresa, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização; 

5.9 Manter atualizada a relação dos estabelecimentos filiados ao sistema e com os quais 

mantenha convênio, informando periodicamente à Câmara Municipal, as inclusões e/ou exclusões; 

5.12 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, conforme art.55, 

inciso XIII, da Lei 8.666/93; 

5.15 Reembolsar a Câmara o valor dos créditos remanescentes nos cartões recebidos em 

devolução, se existente, no prazo de até 10(dez) dias úteis, a contar da data da devolução; 

5.16 Responsabilizar-se pelo extravio, roubo ou qualquer outro caso análogo até a efetiva entrega 

dos cartões magnéticos no local indicado e aos responsáveis indicados pela Câmara Municipal; 

5.17 Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE; 



5.18 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transporte, 

alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos 

serviços objeto deste contrato, ficando ainda, a Câmara isenta de qualquer vínculo empregatício 

com os mesmos. 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pela Câmara Municipal, a execução 

da prestação dos serviços; 

5.2 Devolver a Contratada, os cartões magnéticos que estiverem com prazo e validade vencido, 

divulgado pela Contratada; 

5.3  Efetuar os pagamentos na forma do prazo previsto no contrato; 

5.4 Informar à Contratada os casos de furto ou extravio de cartões, imediatamente após 

ocorrência, para que sejam suspensos os créditos; 

6.5 Informar mensalmente à Contratada, os casos de novas contratações e/ou demissões, bem 

como o valor total do mês a ser creditado nos cartões, quando houver alteração; 

6.6 Manter sob sua guarda e controle os cartões magnéticos, enquanto não distribuídos aos seus 

empregados públicos, não se responsabilizando a Contratada, em nenhuma hipótese, pelo 

reembolso ou substituição dos cartões magnéticos, que em poder da Câmara Municipal, ou mesmo 

de seus servidores públicos, sejam furtados ou extraviados; 

 

7 - DAS SANÇÕES 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

7.2. Se o Contratado praticar atos em desacordo com os preceitos da lei 8666/93 e suas 

alterações, às condições deste Edital e do contrato administrativo, estará sujeita às sanções 

administrativas, civis e penais, previstas no artigo 77 e seguintes da Lei de Licitações e Contratos. 

7.3. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações assumidas, sujeitará o 

Contratado às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações da Lei 9.648/98, garantida prévia 

e ampla defesa em processo administrativo. 

7.4. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 10% (dez por 

cento) do valor do contrato. 

7.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 



7.6. As multas que não forem recolhidas à Tesouraria da Câmara Municipal de Brodowski, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da notificação, serão descontadas nos 

pagamentos do Contratado. 

 

8 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

8.1 A critério do CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar, nas mesmas condições 

deste contrato, acréscimos e supressões do total do objeto contratado, até o limite de 25%(vinte e 

cinco por cento), nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

9 - DA RESCISÃO 

9.1. O contrato estará sujeito a rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 

78, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a qual as partes expressamente se 

submetem, podendo a rescisão ser determinada: 

9.1.1 Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII, do citado artigo; 

9.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o Contratante. 

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e abaixo assinam, que passa a fazer 

parte integrante do presente contrato. 

Brodowski, ___ de  ____________ de 2016. 

 

 

_______________________________________________ 

Contratante 

 

_______________________________________________ 

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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