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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 17/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________ 

CNPJ N°: ______________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________ 

ESTADO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________ 

TELEFONE: ____________________________________________________ 

FAX: ___________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?_______________________ 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.ssgrama.sp.gov.br, cópia do instrumento 

convocatório da licitação supramencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2019. 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

Senhor licitante,  

Visando comunicação futura entre o Departamento de Licitações e a licitante, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter por meio do e-mail: 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou licitacao2@ssgrama.sp.gov.br; fone: (0xx19) 3646.9951. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais.  
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE 

ALIMENTAÇÃO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, FORNECIDOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, 

ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM 

RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS, ATRAVÉS DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO 

PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 

I - PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.° 12/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 17/2019  

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/04/2019 

HORÁRIO: 09h00min  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 - 1637 

02.05.02.123610005.2.005000.3.3.90.39.40.00.00 - 1643 

02.06.01.103020010.2.018000.3.3.90.39.40.00.00 – 1648  

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.40.00.00 - 1651 

02.10.01.278130017.2.017000.3.3.90.39.40.00.00 - 1655 

02.11.01.041220030.2.049000.3.3.90.39.40.00.00 - 1657 

02.13.02.041220031.2.050000.3.3.90.39.40.00.00 - 1659 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.03.267820015.2.036000.3.3.90.39.40.00.00 - 1664 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.05.154520021.2.029000.3.3.90.39.40.00.00 - 1669 

02.13.06.206050016.2.022000.3.3.90.39.40.00.00 - 1671 

02.15.01.133920009.2.013000.3.3.90.39.40.00.00 - 1673 

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 - 1637 

Contato: Telefone: (19) 3646-9951 e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou 

licitacao2@ssgrama.sp.gov.br  

 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 45.741.527/0001-05, com sede à Praça das 

Águas, n.º 100 – Jardim São Domingos. 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, através do Prefeito Municipal Dr. Ricardo 

Ribeiro Florido, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 

PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo Licitatório n.º 
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16/2019, contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e 

fornecimento de cartões vale alimentação, com chip de segurança, fornecidos aos servidores 

desta Prefeitura, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL (da taxa de 

administração), que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal nº. 010, de 17 de março de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 

as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, 

pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 07 de agosto de 2019 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões, na sede da 

Prefeitura Municipal, situada a Praça das Águas, n.º 100 – Jd. São Domingos – São Sebastião 

da Grama – SP, iniciando-se no dia 08/04/2019, às 09h00min e será conduzida pela Pregoeira 

com o auxílio da Equipe de Apoio, nomeados (as) pela portaria n.º 021/2019, de 08 de 

fevereiro de 2019, todos nomeados nos autos do processo acima numerado. 

 

 

II - DO OBJETO   

 

02.01 - Constitui objeto principal da presente licitação a contratação de empresa especializada 

na administração, gerenciamento e fornecimento de cartões vale alimentação, com chip de 

segurança, para aquisição de gêneros alimentícios, fornecidos aos servidores desta Prefeitura, 

através de rede de estabelecimentos credenciados, com recarga mensal de créditos, através de 

cartões alimentação pelo período de 12 meses, conforme descrito no presente Edital e 

especificado no Termo de Referência- Anexo I. 

 

III - DA PARTICIPAÇÃO  

 

1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências deste Edital.  

 

2 - Não será permitida a participação:  

 

2.1 - De empresas estrangeiras que não funcionem no País;  

 

2.2 - De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

 

2.3 - Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de 

impedimento de contratar com a Administração, ou declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos 

do artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.  
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3 – A participação nesta licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as 

condições de habilitação e requisitos da proposta.  

 

III - DO CREDENCIAMENTO  

 

1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 

segue:  

 

1.1 - Quanto aos representantes:  

 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 

sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura;  

 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 

poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

(conforme modelo contido no Anexo VI). No caso de instrumento particular, o procurador 

deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;  

 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 

documento oficial que contenha foto;  

 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 

puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, 

o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação 

das propostas e apuração do menor preço;  

 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos 

de eventuais licitantes retardatários; 

 

f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.  

 

g) Na hipótese da licitante não apresentar Representante (legal ou Procurador), desse não se 

credenciar ou ausentar-se da sessão, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances 
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verbais, de negociação de preços, de declaração a intenção de interpor recurso, ou mesmo de 

renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta 

escrita, para efeito de ordenação das proposta e apuração do menor preço 

 

1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:  

 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 

(Proposta) e n.º 2 (Habilitação).  

 

1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:  

 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 

(Proposta) e n.º 2 (Habilitação).  

 

b) A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser comprovada 

por ao menos 1 (um) dos seguintes documentos, que deverá(ão) ser entregue(s) junto 

com a declaração do subitem anterior:  

 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;  

b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra 

área que não a comercial;  

c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições - Simples Nacional;  

d) Declaração, firmada por contador, informando qual o porte da empresa (Micro 

Empresa, Empresa de Pequeno ou Cooperativa), de acordo com os limites previstos no art. 3º 

da LC 123/06 e suas alterações.  

 

c) Caso a licitante que declarar a sua condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte não a comprovar, poderá ainda participar do certame, porém sem os benefícios 

concedidos pela LC 123/06 e suas alterações, na forma descrita no subitem 7.7, do item VII 

deste Edital. 

 

IV – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 

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

02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 

da proponente, os seguintes dizeres:  

 

Denominação da empresa:  

CNPJ:  

Envelope n.º 1 – Proposta  

Pregão Presencial n.º **/2019  

Processo Licitatório n.º **/2019  

Denominação da empresa:  

CNPJ:  

Envelope n.º 2 – Habilitação  

Pregão Presencial n.º **/2019  

Processo Licitatório n.º **/2019  

 

2 - A proposta deverá ser elaborada, preferencialmente no modelo constante no Anexo II 

deste edital, em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador.  

 

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia simples acompanhada 

do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 

4 - Não será admitido o encaminhamento de Propostas via fax, ou por meio eletrônico ou 

similar. 

 

5 - Após o recebimento dos Envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de 

quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições.                     

  

6 - O recebimento dos Envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o 

órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica. 

 

7 - Os documentos exigidos no Envelope n.º 02 - Habilitação, poderão ser apresentados no 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão de imprensa 

oficial. A autenticação poderá ser efetuada em Cartório, na forma da Lei, ou pelo Pregoeiro, 

mediante a apresentação dos documentos originais quando da análise da qualificação 

(Habilitação) dos licitantes vedadas a utilização de reprodução de cópia autenticada e de 

apresentação de Fac-Símile. Cada cópia de documento deverá possuir sua autenticação 

específica. 

 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

A Proposta de Preços compreenderá: 
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1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

 

a) nome, endereço, telefone, e-mail, CNPJ;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) descrição dos serviços objeto desta licitação; o valor anual das encomendas de créditos, em 

moeda corrente nacional; a taxa de administração percentual ofertada para a contratação, 

inclusive; bem como o menor preço anual global da contratação (valor anual acrescido do 

valor resultante da multiplicação do valor anual global pela taxa de administração), em moeda 

corrente nacional; todos em algarismo e por extenso, com 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, 

além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais 

encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral 

fornecimento do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

Termo de Referencia - Anexo I deste Edital;  

 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes. 

 

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

 

3 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.  

 

4 - O preço ofertado é fixo e irreajustável; para os licitantes que fizerem lances será 

considerado o último valor ofertado.  

 

5 - A Proposta deverá ser datilografada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impresso por processo 

eletrônico, com a indicação do número desta Licitação, a identificação e endereço completo 

da proponente e a qualificação do signatário.  

  

6 - Não serão consideradas Propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

7 - Na formulação da Proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a 

prestação dos serviços, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior 

que vise a ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados. 
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8 - A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação 

pertinente. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

 

1 - Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade:  

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

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

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

 

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

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

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, quando a atividade assim o exigir.  

 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão 

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

credenciamento neste Pregão.  

 

1.2. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo 

ao domicílio sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 
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c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do Município sede da empresa 

proponente; 

 

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

apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação de Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n.º 452, de 

01/05/1943, alterada pela Lei n.º 12.440, de 07/07/2011; 

 

1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, mediante a apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a utilização do Sistema de Cartões, similar ao objeto deste 

Edital, atendendo as exigências contidas no Projeto Básico – Anexo I. 

 

1.5. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou concordata, expedida por setor do Poder 

Judiciário da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a abertura 

dos Envelopes - Habilitação.  

 

1.6. -– DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

 

a) Declaração da licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

conforme modelo contido no Anexo IV;  

 

b) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
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com a Administração, contendo os dados do representante legal da empresa para a assinatura 

do Contrato, conforme modelo contido no Anexo V.  

 

c) Declaração de que se vencedora do certame, apresentará no prazo de até 10 (dez) dias 

contados do encerramento da sessão pública, listagem de rede credenciada (devidamente 

identificada: razão social e endereço) para utilização do benefício, contendo, no mínimo, a 

quantidade obrigatória de estabelecimentos credenciados por município e por tipo, conforme 

constante no anexo I (Termo de Referência) deste Edital, comprovando vinculo através de 

documento que demonstre, de forma inequívoca, que existe uma relação contratual entre o 

estabelecimento comercial e a CONTRATADA de todas as redes credenciadas, conforme 

Anexo XI e apresentação de planilha de custo explicativa, indicando rol de estabelecimentos 

credenciados e custos administrativos deduzidos em unidades mensuráveis, demonstrando os 

elementos constitutivos das taxas de administração ofertadas, nos termos exigidos na cláusula 

XI deste Edital e em conformidade com o anexo XI, nos termos ainda do contido em 

entendimento exarado pelo TCE deste Estado (TC-11286.989.16-5, TC-11297.989.16-2 e TC-

11317.989.16-8), conforme anexo XII; 

 

A não apresentação injustificada dos documentos exigidos no item acima no prazo 

estabelecido poderá ensejar ao Licitante a incidência da penalidade; 

 

d) - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original incluindo 

as impressas que são obtidas através da Internet, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por Tabelião de Notas, ou por Servidor da Administração; 

 

e) - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

 

f) - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 

à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovada mente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

g) – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 

h) – Os documentos relativos à habilitação deverão estar numerados sequencialmente e 

colocados na ordem estabelecida para facilitar a analise; 

 

i) - Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Prefeitura 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

Observações: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 

mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
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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. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 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. 

 

c) O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação deverão estar em vigência na 

data do recebimento dos Envelopes Propostas e habilitação, sob pena de inabilitação das 

concorrentes. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

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

 

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 III 

ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

 

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; 

 

c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.  

 

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

consideradas para apuração do valor da proposta.  

 

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

licitantes.  

 

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

certame, lavrando-se ata a respeito.  

 

4 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço do item, não tendo as licitantes a 

obrigatoriedade de ofertar lances para todos os itens deste certame.  

 

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

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

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 

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

lances.  

 

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

de menor preço. 

 

7 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por 

meio de seus telefones celulares ou outro meio eletrônico disponível desde que não 

atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento.  

 

8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

 

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

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado.  

 

10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades constantes deste Edital.  

 

11 – Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada 

preferência de contratação, situação denominada por empate ficto.  
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12 – Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 

procedimento:  

 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela de menor preço;  

 

b) não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 12 alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na 

hipótese do subitem 11, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa e empresas de 

pequeno porte que se enquadram no percentual estabelecido no subitem 10, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta 

melhor;  

 

d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo 

Pregoeiro, para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos sob pena de 

preclusão;  

 

e) na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da 

licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  

 

f) o disposto no subitem 10 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

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

do preço.  

 

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

item, decidindo motivadamente a respeito.  

 

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

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 

16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço do item, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor.  

 

17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 

entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 

até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.  
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18 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 

de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

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

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada.  

 

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

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

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

o Pregoeiro examinará a oferta subsequente 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.  

 

23 - Conhecida a proponente vencedora, o pregoeiro consultará as demais classificadas se 

aceitam fornecer ao preço daquela as quantidades ofertadas. 

 

23.1 - Em seguida, o pregoeiro deverá abrir os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO das proponentes que aceitaram a proposição contida no subitem 23, 

decidindo sobre as correspondentes habilitações, nos termos das previsões estampadas nos 

itens 17, 18 e 19. 

 

23.2 - As proponentes consideradas habilitadas serão incluídas na Ata de Registro de Preços, 

observada a ordem de classificação a que se refere o subitem 9. 

 

23.3 – Assim, a licitante arrematante, bem como as que aceitarem fornecer ao preço da 

primeira colocada, deverão entregar imediatamente a amostra requisitada no item 3 do Anexo 

I deste edital, que será encaminhada ao Setor de Almoxarifado, para análise, conforme 

condições estabelecidas no Memorial Descritivo.  

 

23.4 - Será desclassificado o licitante que deixar de apresentar amostra ou tenha sua amostra 

reprovada pelo Almoxarifado. Em caso de desclassificação do primeiro colocado, a próxima 

licitante na ordem de classificação será convocada para apresentar a amostra respectiva.  

 

24 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes presentes.  
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24.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata.  

 

25 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

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

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

convocação.  

  

VIII - DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

1 – O Licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias contados do 

encerramento da sessão pública, nos termos do contido na cláusula 1.6, item c), planilha de 

custo explicativa, indicando rol de estabelecimentos credenciados e custos administrativos 

deduzidos em unidades mensuráveis, demonstrando os elementos constitutivos das taxas de 

administração ofertadas, visando estabelecer a efetividade da proposta encaminhada ou 

resultante da disputa; 

 

2 – Considerando que a quantidade de Estabelecimentos da Rede Credenciada exigida (Anexo 

I) refere-se, na maioria, em Supermercados, mesmo porque trata-se de estabelecimentos que 

apresentam notadamente a maior procura pelos usuários, a planilha deverá constar a relação 

apenas destes estabelecimentos; 

 

3 – A referida planilha deverá ser encaminhada por escrito em documento timbrado e assinado 

pelo Licitante, podendo ser cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou 

autenticada por servidor da Administração, desde que acompanhada do original, e deverá 

conter no mínimo o seguinte: a) razão social do estabelecimento; b) taxa administrativa; c) 

porcentagem e d) quantidade check-outs. A planilha deverá vir acompanhada ainda dos 

documentos que comprovem as informações; 

 

4 – Caso se verifique a necessidade, o Pregoeiro poderá determinar a eventual diligência 

visando esclarecer eventuais dúvidas, caso seja necessário. 

 

08.02.01. Para julgamento e classificação das Propostas, será adotado o critério de Menor 
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Preço Global, consubstanciado na MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, a qual poderá 

ser maior, igual ou inferior a 01, ou seja, serão aceitas propostas negativas ou com descontos, 

desde que observadas e atendidas as condições estabelecidas neste ato convocatório e as 

previstas na Legislação pertinente. As Propostas consideradas aceitáveis serão classificadas 

segundo a ordem decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 

 

08.02.02. Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, globais, resultantes 

dos valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  

 

08.02.03. O Pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na Proposta de valor mais baixo. 

Na hipótese de divergência entre os valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, 

para efeito de classificação, os valores por extenso, ficando esclarecido que o Pregoeiro fará 

as correções de soma que se fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os 

considerados para efeito de classificação. 

 

08.02.04.  Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e dentre 

elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será 

considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim qualificadas, a 

classificação será decidida por sorteio. 

  

08.02.05. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte forem de até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde 

que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada, 

poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de 05 (cinco) 

minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que o objeto será adjudicado em seu favor;  

 

 b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

subitem anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos - 13790-000 – 

São Sebastião da Grama- SP - CNPJ: 45.741.527/0001-05- Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br     -    Email: licitacao@ssgrama.sp.gov.br

 
 

 c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido na alínea ”a”, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

  d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 

08.02.06. O Pregoeiro indicará na Ata da sessão os fundamentos da decisão sobre 

aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou 

desclassificação de Propostas. 

 

IX-  DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 

HOMOLOGAÇÃO. 

 

a) Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

b) Esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser caminhados por e-mail 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br ou mediante protocolo junto ao Setor de Protocolo geral deste 

Município. 

 

c) Eventual impugnação deverá ser dirigida ao pregoeiro e protocolada no Setor de Protocolo 

geral obedecendo aos dias e horários de expediente administrativo na repartição 

 

d) Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame;  

 

a) O resultado final da licitação constará da Ata da sessão pública, a ser assinada pelo 

Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os valores 

das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos 

ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e 
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classificação/desclassificação de Propostas, bem como de habilitação/inabilitação 

proclamadas, os fundamentos da adjudicação feitos pelo Pregoeiro, bem assim quaisquer 

outras ocorrências da sessão. 

  

09.01. Assinada a Ata da sessão pública, inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro 

Adjudicará o objeto da Licitação ao licitante vencedor, com posterior encaminhamento do 

Processo Licitatório à autoridade superior, para homologação. 

 

09.02. O despacho de homologação será publicado no Órgão Oficial do Município, para 

conhecimento geral. 

 

X.  DO REAJUSTE 

 

10.01. O contrato poderá sofrer reajuste, mediante requerimento do interessado, desde que 

atendidos todos os requisitos legais. 

  

XI. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO-GARANTIAS E PENALIDADES 

 

Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de três dias úteis, a contar do 

recebimento da comunicação específica, para assinar o Contrato respectivo, que obedecerá às 

condições indicadas na minuta de contrato (MODELO ANEXO VI), na qual estão definidas 

as condições da execução dos serviços, do pagamento dos preços, as obrigações da empresa 

contratada e as penalidades a que estará sujeita para eventual inobservância das condições 

ajustadas. O Contrato será realizado dentro da modalidade "Contrato por Preço Global". 

 

11.01. Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) 

oferecido(s) na sessão pública do Pregão, o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo 

fixado para assinatura do Contrato, nova Planilha de Preços recomposta com os valores 

correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva como parte integrante do 

Contrato. 

  

11.02. A contratada executará os serviços com observância rigorosa das condições deste 
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Edital. 

 

11.03. No interesse da Administração, o valor do Contrato decorrente desta Licitação poderá 

ser acrescido ou reduzido em 25% (vinte e cinco por cento), com aumento ou supressão de 

servidores/funcionários, sem que disso resulte para a Contratada direito a qualquer 

reclamação ou indenização. Mediante acordo das partes, poderá haver supressões em 

percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

 

11.04. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo fixado na convocação 

específica, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-

a às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente. 

 

11.04.01. Ocorrendo essa hipótese, o Processo retornará ao Pregoeiro, que convocará os 

licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais Propostas, bem como da 

habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta, 

atenda, integralmente, ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para 

assinar o Contrato.  

 

11.05.  O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às seguintes 

penalidades: 

 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de São Sebastião 

da Grama;  

 

b) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 

 

11.06.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 

 

11.07 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
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multas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla 

defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES. 

 

11.08 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) – Advertência por escrito; 

b) – Multa equivalente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da 

obrigação, até o limite de 15 (quinze) dias; 

c) – Multa equivalente a 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da 

obrigação, a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, quando 

será declarada a inexecução contratual; 

d) – Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento 

de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

e) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATATE pelos prejuízos resultantes e, após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 

11.9. As penalidades serão aplicadas mediante regular Procedimento Administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa e poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme disposto em Lei. 

 

XII.  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12.01. O Contrato deverá ser executado de acordo com as suas cláusulas, respondendo cada 

qual pelas conseqüências da inexecução. 

 

12.02. A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Departamento de Recursos 

Humanos, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e 

de tudo dará ciência à contratada. 

 

12.03. A Contratada é responsável pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade e fiscalização feita pela 

Contratada. 
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12.04. A Contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais bem como 

pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais dentre outros resultantes da execução do 

Contrato.  

 

12.05. A Contratada, não poderá subcontratar a execução parcial ou total dos serviços objeto 

deste Processo Licitatório. 

 

 

XIII. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.01. A forma de fornecimento (recarga de créditos) será mensal, e deverá ser adicionado no 

Cartão servidor/funcionário previamente cadastrado junto a empresa Contratada,  conforme 

ordem de fornecimento expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do Município, 

contendo Nome, Matrícula, Valor do crédito autorizado para cada servidor/funcionário. 

 

13.02. Os valores a serem creditados mensalmente nos Cartões dos Servidores/funcionários 

Municipais constarão da ordem de fornecimento a ser emitida pelo Departamento de Recursos 

Humanos e deverá ser enviado à Contratada até o vigésimo dia útil do mês corrente, para que 

sua utilização possa acontecer a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente. 

 

13.03. A entrega dos Cartões deverá ocorrer no Departamento de Recursos Humanos 

localizado na Praça das Águas, n. 100 – Jardim São Domingos, em São Sebastião da Grama – 

SP – CEP 13.790-000, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da assinatura do 

Contrato. 

 

13.04. A Contratada será responsável por todo e qualquer risco no transporte dos Cartões 

Magnéticos até sua entrega e recebimento total pela Contratante, no endereço acima 

mencionado. 

 

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.01. Sem prejuízo das disposições previstas em Lei, compete à contratada: 
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14.01.01. Efetuar o fornecimento dentro do prazo estabelecido, tanto dos Cartões com da 

Carga e Recarga deles. 

 

14.01.02. Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços tais como, tributos, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços objeto da 

Licitação. 

 

14.01.03. Manter, devidamente atualizada, durante toda a execução do instrumento contratual, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

14.01.04.  Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar 

à Contratante ou a Terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, doloso ou culposa, na 

execução do contrato. 

  

14.01.05. Não executar qualquer alteração ou acréscimos nos serviços contratados em 

autorização escrita da Contratante. 

 

14.01.06. Confeccionar e entregar sem ônus algum para o Município os Cartões Magnéticos 

para os servidores/funcionários da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, conforme 

listagem de nomes a ser entregue no Ato da Assinatura do Contrato, bem como aqueles que 

vierem a ser necessários, em virtude de acréscimo por motivo de aumento do seu quadro 

funcional, ou ainda por avaria/extravio.  

 

14.01.07. Apresentar listagem da rede de estabelecimentos credenciados junto ao Município 

de São Sebastião da Grama até a data de assinatura do contrato. 

 

14.01.07. Obedecer todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, partes 

integrantes da presente licitação. 

 

14.01.08. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

Licitação. 
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XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

15.01. Constituem obrigações do Contratante: 

 

15.01.01. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital. 

 

15.01.02. Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços contratados, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Edital. 

 

15.01.03. Fornecer à Contratada Ordem de Fornecimento contendo a relação nominal com o 

respectivo valor dos servidores/servidores do Município, contemplados com o benefício 

Tíquetes Alimentação. 

 

XVI. MINUTA DO CONTRATO 

 

16.1. A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor integra 

este Edital como anexo.  

 

XVII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

17.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária conferida ao Município, observada a classificação para o exercício 

financeiro/2019:  

 

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 - 1637 

02.05.02.123610005.2.005000.3.3.90.39.40.00.00 - 1643 

02.06.01.103020010.2.018000.3.3.90.39.40.00.00 – 1648  

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.40.00.00 - 1651 

02.10.01.278130017.2.017000.3.3.90.39.40.00.00 - 1655 

02.11.01.041220030.2.049000.3.3.90.39.40.00.00 - 1657 

02.13.02.041220031.2.050000.3.3.90.39.40.00.00 - 1659 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.03.267820015.2.036000.3.3.90.39.40.00.00 - 1664 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.05.154520021.2.029000.3.3.90.39.40.00.00 - 1669 
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02.13.06.206050016.2.022000.3.3.90.39.40.00.00 - 1671 

02.15.01.133920009.2.013000.3.3.90.39.40.00.00 - 1673 

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 - 1637 

 

XVIII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo Departamento 

Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente conferida e atestada 

pelo responsável pelo Departamento, que é o órgão municipal responsável pelo recebimento, 

fiscalização e execução da contratação.  

 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

 

3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

4 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 

necessários à contratação contenham incorreções; 

 

5 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente nesta Prefeitura; 

 

21. Disposições Finais 

 

a) Revogá-lo, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento ou infringência de dispositivo legal; 

 b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de Propostas, na 

forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 

d) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

e) Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

f) Solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas via e-mail. 

g) Não serão aceitas solicitações de impugnação do edital encaminhadas via fax, e-mail ou 
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correspondência. 

h) Da sessão pública de processamento do pregão será lavrada ata circunstanciada, que será 

assinada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

i) As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

j) Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

k) O resultado do presente certame será divulgado no D.O.E. e no endereço eletrônico 

www.ssgrama.sp.gov.br/.  

l) Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado. 

19.02. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da Licitação, 

promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a 

instrução do Processo licitatório.  

 

19.03. Informações complementares sobre a presente Licitação poderão ser obtidas junto ao 

Departamento de Compras e Licitações do Município, sito à Praça das Águas, n.º 100 – 

Jardim São Domingos, ou pelo telefone (0xx19) 3646-9951, de Segunda a Sexta-feira no 

horário de 08h30min as 13h30min h e das 14h00min às 17h00min. 

 

 

 

São Sebastião da Grama, 19 de março de 2019. 

 

 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 
 

T E R R A  D O  C A F É  D E  Q U A L I D A D E  
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos - 13790-000 – 

São Sebastião da Grama- SP - CNPJ: 45.741.527/0001-05- Fone: (19) 3646-9700 

 Internet: www.ssgrama.sp.gov.br     -    Email: licitacao@ssgrama.sp.gov.br

 
 

EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

 
1 – OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto principal da presente licitação a contratação de empresa especializada na 

administração, gerenciamento e fornecimento de cartões vale alimentação, com chip de 

segurança, para aquisição de gêneros alimentícios, fornecidos aos servidores desta Prefeitura, 

através de rede de estabelecimentos credenciados, com recarga mensal de créditos, através de 

cartões alimentação pelo período de 12 meses (prorrogáveis), conforme descrito no presente 

Edital e especificado no Termo de Referência- Anexo I. 

 

1.2 Confecções de aproximadamente 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) unidades de 

cartões alimentação com chip de segurança, para os funcionários da CONTRATANTE, sendo 

que essa quantidade poderá sofrer alterações (acréscimo ou reduções) no decorrer do contrato, 

à razão de um documento por servidor/funcionário com benefício unitário de: R$ 185,00 

(cento e oitenta e cinco reais) para 220 Servidores/Funcionários, R$ 215,00 (duzentos e 

quinze reais) para 126 Servidores/Funcionários e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 

reais) para 108 Servidores/Funcionários perfazendo um total mensal de R$ 94.250,00 

(noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).  

 

3.3 – Quantitativos 

 

Deverão ser considerados os elementos seguintes na elaboração das propostas: 

 

ITEM QUANTIDADE 

Servidores/Funcionários da Prefeitura do Município de São 

Sebastião da Grama 

220 

Valor mensal concedido a cada usuário R$ 185,00 

Servidores/Funcionários da Prefeitura do Município de São 

Sebastião da Grama 

126 

Valor mensal concedido a cada usuário R$ 215,00 

Servidores/Funcionários da Prefeitura do Município de São 

Sebastião da Grama 

108 

Valor mensal concedido a cada usuário R$ 245,00 

 

Obs.: Os quantitativos estabelecidos no item acima, referem-se ao Efetivo atual da 

Administração, podendo a qualquer momento sofrer acréscimo/decréscimo em decorrência de 
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aumento/diminuição do seu quadro funcional.  

 

1) DEFINIÇÃO DO PROJETO 

 

A Prefeitura do Município de São Sebastião da Grama entende ser importante dar solução ágil 

e adequada quando se tratam de concessão de benefícios aos seus Servidores/Funcionários, 

destinatários finais dos documentos de legitimação. 

 

2 –PRODUTO 

 

2.1- Os cartões deverão ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 

falsificações; 

 

2.2- Os cartões alimentação deverão possibilitar utilização do benefício na aquisição de 

gêneros alimentícios em supermercados, mercados, minimercados e açougues/casas de carnes.  

 

2.3 - As quantidades mínimas dos tipos de estabelecimentos credenciados/conveniados por 

município são os constantes no presente Termo de Referência; 

 

2.4 - O valor de carga informado no item 1 subitem 1.1 poderá sofrer, a qualquer tempo, 

reajuste. 

 

2.5 - A quantidade exata de beneficiários será informada mensalmente pelo Município de São 

Sebastião da Grama, através de seu Setor de Recursos Humanos. 

 

2.6 - A primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueado e o desbloqueio dos cartões 

deverá ser feito pelo usuário; 

 

2.7 - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema eletrônico que permita o 

gerenciamento e realização dos pedidos; 

 

2.8 - Caberá à CONTRATADA disponibilizar os créditos referentes aos cartões alimentação 

por sistema eletrônico diretamente no cartão, sem a necessidade de os funcionários da 

CONTRATANTE se dirigir a postos de recarga; 

 

2.9 - Os créditos individuais serão feitos no valor determinado pela CONTRATANTE através 

de sistema de pedidos da CONTRATADA. 

 

2.10 - A CONTRATADA deverá apresentar solução imediata para atendimento às demandas 

emergenciais da CONTRATANTE, disponibilizando cartões para atender novos funcionários 

admitidos, permitindo controle gerencial da CONTRATANTE ; 

 

2.11 - Entrega e disponibilização de cartões, que deverão ser envelopados individual e 

nominalmente, constando em seu corpo: 

a) Nome e endereço (inclusive eletrônico) da CONTRATANTE; 

b) Nome do usuário; 

c) Validade impressa no cartão (conforme legislação atual do programa de alimentação do 
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trabalhador); 

 

2.12 - A CONTRATADA deverá disponibilizar em sistema eletrônico on-line relatórios 

gerenciais com as seguintes informações mínimas: 

a) Nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

b) Local data e valor da utilização dos créditos pelos usuários da rede de estabelecimentos 

afiliados; 

c) Quantidade de cartões reemitidos por usuário. 

 

2.13 - Deverão ser disponibilizados para os usuários dos cartões os seguintes serviços: 

a) Após cada transação, o saldo disponível deverá ser impresso no comprovante de venda, 

para que o funcionário tenha controle dos valores gastos e do saldo disponível; 

b) Serviços via WEB para consulta de saldo do cartão, informação sobre novos créditos – data 

e valor; extrato constando a identificação do estabelecimento, valor e data da utilização; 

consulta de rede afiliada; 

c) Informações sobre carga de cartões, nota fiscal e geração de boleto bancário para 

pagamento do serviço por parte da CONTRATANTE no site da CONTRATADA; 

d) Relatório via WEB ou impresso, a pedido da CONTRATANTE, contendo os dados das 

transações efetuadas com o cartão para efeitos de auditagem de extratos e saldos, devendo as 

informações trazer local, horário e valor da transação. 

 

3. DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

 

3.1. A CONTRATADA deverá manter rede de credenciados em número suficiente para o 

atendimento dos funcionários da CONTRATANTE, possuindo comprovadamente, ampla rede 

credenciada, que aceite os cartões alimentação; 

 

3.2 – Para atender aos itens anteriores, a licitante vencedora/contratada deverá comprovar que 

possui uma rede credenciada de estabelecimentos comerciais, na cidade de São Sebastião da 

Grama, sendo no mínimo: 5 (cinco) estabelecimentos entre supermercados, padarias, 

mercearias, açougues, hortifrúti/quitanda.. 

 

3.3 - A comprovação será feita através de documento que demonstre, de forma inequívoca, 

que existe uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a CONTRATADA. 

Este documento poderá ser contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, 

declaração do credenciado informando a existência do vínculo; 

 

3.4 - A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a 

relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone; 

 

3.5 - A CONTRATADA deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais 

pelo valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente da 

vigência do contrato, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não responda solidária ou 

subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

4 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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4.1 - O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser permitida sua prorrogação 

conforme legislação vigente; 

 

5. – DO VALOR ANUAL ESTIMADO 

 

5.1. O valor anual estimado em R$ (reais) para inserção dos créditos dos cartões alimentação 

totaliza R$ 1.131.000,00 (um milhões cento e trina e um mil, cento e oitenta reais). 

 

5.2- Não poderão ser cobradas tarifas para emissão, entrega estorno ou recarga de cartões 

alimentação, devendo toda e qualquer tipo de despesa estar compreendida no valor proposto a 

título de taxa de administração, admitindo-se unicamente a cobrança acessória de taxa de 

emissão de terceira via dos cartões, fixando-se o valor máximo de R$ 8,95 (oito reais e 

noventa e cinco centavos) por unidade; 

 

5.3- Os servidores da Diretoria Administrativa ou mesmo o gestor responsável poderão 

realizar diligências junto aos estabelecimentos credenciados informados, com fins de 

verificação da real aceitabilidade do cartão da proponente; 

 

5.4 - Os créditos alimentação serão fornecidos através de cartões eletrônicos, com chip, que 

garanta a plena segurança do sistema, inviabilizando clonagens ou fraudes, com controle de 

saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das transações eletrônicas no 

ato da aquisição de gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados; 

 

5.5- A proponente deverá fornecer ao Município de São Sebastião da Grama, no prazo de até 

12 (doze) horas, a partir da solicitação, esclarecimentos a respeito de informações sobre a não 

aceitação dos cartões, por estabelecimentos credenciados, detalhando as providências tomadas 

e as soluções propostas. 

 

6 – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

6.1- Será vencedora da disputa a empresa que fornecer o menor percentual da Taxa de 

Administração (que poderá ser negativa), que deverá incidir sobre o valor global em reais, 

estimado para o custeio do objeto contratual a ser repassado para fornecimento dos créditos 

mensais, através de cartões alimentação incluindo todos os custos, para um período de 12 

(doze) meses. 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Razão Social : ................................... 

Endereço: ...................................         CEP: ................................... 

CNP: ...................................                Inscrição Estadual: ................................... 

Fone: ...................................               Fax: ................................... 

E-mail: ................................... 

 

a) Prazo de validade da proposta:_______________(mínimo 60 dias).  

 

 

Declaro que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Termo de 

Referência; 

 

Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 

necessárias à completa execução do contrato.  

 

ITEM ÚNICO 

PREVISÃO DE CUSTOS PARA PERÍODO ANUAL 

Objeto Valor anual estimado 

em R$ 

 

Percentual da 

taxa de 

administraçã

o % 

(podendo ser 

negativa) 

Valor total anual 

com a taxa de 

administração 

R$ 

Constitui objeto principal da presente 

licitação a contratação de empresa 

especializada na administração, 

gerenciamento e fornecimento de 

cartões vale alimentação, com chip de 

segurança, para aquisição de gêneros 

alimentícios, fornecidos aos servidores 

desta Prefeitura, através de rede de 

estabelecimentos credenciados, com 

recarga mensal de créditos, através de 

cartões alimentação pelo período de 

12 meses, conforme descrito no 

presente Edital e especificado no 

 

 

R$ 1.131.000,00 (um 

milhões cento e 

trina e um mil, 

cento e oitenta 

reais) 

 

 

 

%  

 

 

 

 

R$  
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servidor/ funcionário com benefício 

unitário de: R$ 185,00 (cento e oitenta 

e cinco reais) para 220 

Servidores/Funcionários, R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) para 126 

Servidores/Funcionários e R$ 245,00 

(duzentos e quarenta e cinco reais) 

para 108 Servidores/Funcionários 

perfazendo um total mensal de R$ 

94.250,00 (noventa e quatro mil e 

duzentos e cinquenta reais).  

 

Valor total por extenso:    

 

 

Local_______ _______________________DATA: ____/____________/2019.  

 

___________________________________________________  

Assinatura do representa legal da empresa  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

 

LICITAÇÃO – PREGÃO N. º ....../2019 

MODELO INSTRUMENTO DE  CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

 

Ao 

Município de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, nº 100 – Jardim São Domingos 

CEP/Cidade:  13.790-0000 -  São Sebastião da Grama   

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária ____________, com inscrição no CNPJ sob o n.º __________, estabelecida à 

___________, neste ato representada pelo Sr. __________, nomeia e constitui seu bastante 

procurador o Sr. _________, RG n.º_________, CPF n.º ___________, para o fim especial de 

representa-la junto à Prefeitura do Município de São Sebastião da Grama, no Processo 

Licitatório – Pregão n.º ....../2019, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e 

Documentos de Habilitação,  formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar 

impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. 

 

 

Local e Data 

 

______________________________________ 

Nome e assinatura da Licitante 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

 

ANEXO III 

LICITAÇÃO – PREGÃO N.º ....../2019 

 

MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

 

 

 

Ao 

Município de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, nº 100 – Jardim São Domingos 

CEP/Cidade:  13.790-0000 -  São Sebastião da Grama   

 

 

A signatária ______________, CNPJ _____________ , por seu representante legal, declara 

estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação n.º ...../2019 – Pregão n.º 

......./2019 e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação.  

Local e Data 

 

 

_________________________ 

Nome e assinatura da Licitante  
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

Ao 

Município de São Sebastião da Grama 

Praça das Águas, nº 100 – Jardim São Domingos 

CEP/Cidade:  13.790-0000 -  São Sebastião da Grama   

 

 

 

DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _______________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 

Pregão nº ..../14, realizado pelo Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. 

Declara ainda que não se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3º, § 4º da Lei 

123/06. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Nome do representante legal:_____________________________________ 

RG do representante legal:_________________
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

LICITAÇÃO – PREGÃO N. º ......./2019 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, ....................., CPF ..........................., 

representante legal da empresa ..................................., no procedimento licitatório, do 

Município de  São Sebastião da Grama-SP., Pregão n.º ....../2009, declaro, sob as penas da Lei 

que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 

não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

 

 

                                     Local e Data: 

 

 

_______________________________ 

Assinatura e Carimbo 

(representante legal) 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO N.º .../... 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DA GRAMA E A EMPRESA  

 

CONTRATANTE: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, pessoa jurídica de 

direito público, localizado na Praça das Águas, n. 100 – Jardim São Domingos, em São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 45.741.527/0001-

05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Dr. Ricardo Ribeiro Florido, inscrito 

no CPF nº......................, portador da célula de identidade cível sob o nº ......................, 

residente e domiciliado em ........................, no Estado de São Paulo, à ........................., Bairro 

............................. 

 
CONTRATADA: 

 

................................., pessoa jurídica de direito privada, localizada na cidade de 

..........................................., no Estado de ............................, na .................................., n° 

.............., ..................inscrita no CNPJ sob o número ............................, neste ato representado 

por ..................., nacionalidade, profissão, inscrito no CPF nº..........................., portador da 

célula de identidade cível sob o nº..............................,residente e domiciliado na Rua 

........................, nº...., Bairro....................., em ............................Estado......................... 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  

 

PREGÃO N. .../2019, datado de .../.../2019, em conformidade com a Lei Federal n.º 

10.520/02 e Decreto Municipal n.º 018/2005, sendo que o contrato se regerá pelas cláusulas 

abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto principal da presente licitação a contratação de empresa especializada na 

administração, gerenciamento e fornecimento de cartões vale alimentação, com chip de 

segurança, para aquisição de gêneros alimentícios, fornecidos aos servidores desta Prefeitura, 

através de rede de estabelecimentos credenciados, com recarga mensal de créditos, através de 

cartões alimentação pelo período de 12 meses (prorrogáveis), conforme descrito no presente 

Edital e especificado no Termo de Referência- Anexo I. 
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1.2 Confecções de aproximadamente 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) unidades de 

cartões alimentação com chip de segurança, para os funcionários da CONTRATANTE, sendo 

que essa quantidade poderá sofrer alterações (acréscimo ou reduções) no decorrer do contrato, 

à razão de um documento por servidor/funcionário com benefício unitário de: R$ 185,00 

(cento e oitenta e cinco reais) para 220 Servidores/Funcionários, R$ 215,00 (duzentos e 

quinze reais) para 126 Servidores/Funcionários e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 

reais) para 108 Servidores/Funcionários perfazendo um total mensal de R$ 94.250,00 

(noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).  

 

1.3 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o 

instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, bem como a respectiva 

proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ......../........./14. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

2.1- Os cartões deverão ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 

falsificações; 

 

2.2- Os cartões alimentação deverão possibilitar utilização do benefício na aquisição de 

gêneros alimentícios em supermercados, mercados, minimercados e açougues/casas de carnes.  

 

2.3 - As quantidades mínimas dos tipos de estabelecimentos credenciados/conveniados por 

município são os constantes no presente Termo de Referência; 

 

2.4 - O valor de carga informado no item 1 subitem 1.2 poderá sofrer, a qualquer tempo, 

reajuste. 

 

2.5 - A quantidade exata de beneficiários será informada mensalmente pelo Município de São 

Sebastião da Grama, através de seu Setor de Recursos Humanos. 

 

2.6 - A primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueado e o desbloqueio dos cartões 

deverá ser feito pelo usuário; 

 

2.7 - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema eletrônico que permita o 

gerenciamento e realização dos pedidos; 

 

2.8 - Caberá à CONTRATADA disponibilizar os créditos referentes aos cartões alimentação 

por sistema eletrônico diretamente no cartão, sem a necessidade de os funcionários da 

CONTRATANTE se dirigir a postos de recarga; 

 

2.9 - Os créditos individuais serão feitos no valor determinado pela CONTRATANTE através 

de sistema de pedidos da CONTRATADA. 

 

2.10 - A CONTRATADA deverá apresentar solução imediata para atendimento às demandas 

emergenciais da CONTRATANTE, disponibilizando cartões para atender novos funcionários 
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admitidos, permitindo controle gerencial da CONTRATANTE ; 

 

2.11 - Entrega e disponibilização de cartões, que deverão ser envelopados individual e 

nominalmente, constando em seu corpo: 

a) Nome e endereço (inclusive eletrônico) da CONTRATANTE; 

b) Nome do usuário; 

c) Validade impressa no cartão (conforme legislação atual do programa de alimentação do 

trabalhador); 

 

2.12 - A CONTRATADA deverá disponibilizar em sistema eletrônico on-line relatórios 

gerenciais com as seguintes informações mínimas: 

a) Nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 

b) Local data e valor da utilização dos créditos pelos usuários da rede de estabelecimentos 

afiliados; 

c) Quantidade de cartões reemitidos por usuário. 

 

2.13 - Deverão ser disponibilizados para os usuários dos cartões os seguintes serviços: 

a) Após cada transação, o saldo disponível deverá ser impresso no comprovante de venda, 

para que o funcionário tenha controle dos valores gastos e do saldo disponível; 

b) Serviços via WEB para consulta de saldo do cartão, informação sobre novos créditos – data 

e valor; extrato constando a identificação do estabelecimento, valor e data da utilização; 

consulta de rede afiliada; 

c) Informações sobre carga de cartões, nota fiscal e geração de boleto bancário para 

pagamento do serviço por parte da CONTRATANTE no site da CONTRATADA; 

d) Relatório via WEB ou impresso, a pedido da CONTRATANTE, contendo os dados das 

transações efetuadas com o cartão para efeitos de auditagem de extratos e saldos, devendo as 

informações trazer local, horário e valor da transação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

 

3.1. A CONTRATADA deverá manter rede de credenciados em número suficiente para o 

atendimento dos funcionários da CONTRATANTE, possuindo comprovadamente, ampla rede 

credenciada, que aceite os cartões alimentação e cartões cesta-básica; 

 

3.2 – Para atender aos itens anteriores, a licitante vencedora/contratada deverá comprovar que 

possui uma rede credenciada de estabelecimentos comerciais, na cidade de São Sebastião da 

Grama. 

 

3.3 - A comprovação será feita através de documento que demonstre, de forma inequívoca, 

que existe uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a CONTRATADA. 

Este documento poderá ser contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, 

declaração do credenciado informando a existência do vínculo; 

 

3.4 - A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a 

relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone; 

 

3.5 - A CONTRATADA deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais 
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pelo valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, independentemente da 

vigência do contrato, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não responda solidária ou 

subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – TARIFA PARA EMISSÃO DO CARTÃO 

 

4.2- Não poderão ser cobradas tarifas para emissão, entrega estorno ou recarga de cartões 

alimentação, devendo toda e qualquer tipo de despesa estar compreendida no valor proposto a 

título de taxa de administração, admitindo-se unicamente a cobrança acessória de taxa de 

emissão de terceira via dos cartões, fixando-se o valor máximo de R$ 8,95 (oito reais e 

noventa e cinco centavos) por unidade; 

 

4.3- Os servidores da Diretoria Administrativa ou mesmo o gestor responsável poderão 

realizar diligências junto aos estabelecimentos credenciados informados, com fins de 

verificação da real aceitabilidade do cartão da proponente; 

 

4.4 - Os créditos alimentação serão fornecidos através de cartões eletrônicos, com chip, que 

garanta a plena segurança do sistema, inviabilizando clonagens ou fraudes, com controle de 

saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das transações eletrônicas no 

ato da aquisição de gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados; 

 

4.5- A proponente deverá fornecer ao Município de São Sebastião da Grama, no prazo de até 

12 (doze) horas, a partir da solicitação, esclarecimentos a respeito de informações sobre a não 

aceitação dos cartões, por estabelecimentos credenciados, detalhando as providências tomadas 

e as soluções propostas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1 – Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste contrato. 

 

5.2 – Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços contratados, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Edital. 

 

5.3 – Fornecer à CONTRATADA Ordem de Fornecimento contendo a relação nominal com 

o respectivo valor de recarga dos cartões dos servidores do Município, contemplados com o 

benefício Vale Alimentação. 

 

5.4 - Solicitar o cancelamento de cartões de empregados desligados do quadro do Município 

de São Sebastião da Grama ou que deixem de fazer jus ao benefício, solicitando o respectivo 

estorno em fatura próxima, quando for o caso. 

 

 

   

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA promover: 

 

6.1.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos tíquetes. 

 

6.1.2 - Manter, devidamente atualizada, durante toda a execução do instrumento contratual, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

6.1.3 – Responder, perante os Órgãos Competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados em razão dos serviços ora contratados. 

  

6.1.4 - Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 

Contratante ou a Terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, doloso ou culposa, na 

execução do contrato. 

 

6.1.5 - Não executar qualquer alteração ou acréscimos nos serviços contratados sem 

autorização escrita da Contratante. 

 

6.1.6 - Confeccionar e entregar sem ônus algum para o CONTRATANTE os 433 

(quatrocentos e trinta e três) Cartões para os servidores da Prefeitura Municipal de São S. da 

Grama, conforme listagem de nomes a ser entregue no ato da Assinatura deste Contrato, bem 

como aqueles que vierem a ser necessários, em virtude de acréscimo por motivo de aumento 

do seu quadro funcional, ou ainda por avaria/extravio. 

 

6.1.7 - Apresentar listagem da rede de estabelecimentos credenciados junto ao Município de 

São Sebastião da Grama até a data de assinatura do contrato 

 

6.1.8 - Efetuar o fornecimento (recarga de Créditos) mensalmente, devendo ser adicionado no 

Cartão de cada Servidor, previamente cadastrado, até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês, 

conforme Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Pessoal do Município 

Contratante, observado o valor do crédito autorizado para cada Servidor.  

 

6.1.9 - Obedecer rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, 

partes constantes do PREGÃO Nº .../2019, que agora passam a integrar o presente 

Instrumento Contratual. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUÇÃO 

 

7.1 - O prazo de implantação do sistema, treinamento e a liberação da rede credenciada, 

obedecerá a um cronograma firmado entre o vencedor da licitação e a Prefeitura do Município 

de São Sebastião da Grama, não podendo ultrapassar o período de 15 (quinze) dias.  

 

7.2 - A forma de fornecimento (recarga de créditos) será mensal, e deverá ser adicionado no 

Cartão de cada servidor previamente cadastrado junto a empresa Contratada, até o 3º dia útil 

de cada mês, conforme ordem de fornecimento expedida Pelo Departamento de Recursos 

Humanos do Município, contendo Nome, Matrícula, Valor do crédito autorizado para cada 

servidor. 
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7.3 - Os valores a serem creditados mensalmente nos Cartões dos Servidores Municipais, 

constarão da ordem de fornecimento a ser emitida pelo Departamento de Recursos Humanos e 

deverá ser enviado à Contratada até o vigésimo dia útil do mês corrente, para que sua 

utilização possa acontecer a partir do terceiro dia útil do mês subseqüente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1 - A presente contratação será efetivada por um período de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser podendo ser prorrogado 

por iguais períodos até perfazer o máximo estabelecido na legislação, com atualização pelo 

IPCA. 

 

8.2 - A execução desse Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

8.3 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do(a) servidor(a) 

público(a) municipal ..............., inscrito(a) no CPF sob o nº ................, nos termos do art. 67 

da Lei nº 8.666/93, devendo o gestor do contrato comunicar previamente ao Setor de 

Licitação e Contratos acerca da prorrogação, caso ocorram motivos de força maior ou as parte 

julguem necessário ao melhor atendimento dos objetos deste contrato mediante oficio. 

 

CLÁUSULA NONA – VALOR DO CONTRATO 

 

9.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços objeto deste contrato mediante o 

pagamento de taxa de administração de XXX% (por extenso), que incidirá sobre o montante 

total de crédito a ser mensalmente disponibilizado aos beneficiários, estimado em R$ (........); 

9.1.2 A remuneração da CONTRATADA será composta pelo montante total dos créditos 

efetivamente disponibilizados aos servidores no mês anterior à medição, acrescidos do taxa de 

administração, em percentual, incidente sobre o valore dos créditos efetivamente 

disponibilizados; 

9.1.1.3 - Caso a taxa de administração seja negativo, seu valor absoluto será descontado do 

montante total dos créditos efetivamente disponibilizados aos servidores no mês objeto de 

medição, devendo o resultado de esta operação ser considerado a remuneração devida; 

9.2 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária  

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 - 1637 

02.05.02.123610005.2.005000.3.3.90.39.40.00.00 - 1643 

02.06.01.103020010.2.018000.3.3.90.39.40.00.00 – 1648  

02.07.01.082440011.2.039000.3.3.90.39.40.00.00 - 1651 

02.10.01.278130017.2.017000.3.3.90.39.40.00.00 - 1655 

02.11.01.041220030.2.049000.3.3.90.39.40.00.00 - 1657 

02.13.02.041220031.2.050000.3.3.90.39.40.00.00 - 1659 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.03.267820015.2.036000.3.3.90.39.40.00.00 - 1664 

02.13.03.154510014.2.026000.3.3.90.39.40.00.00 - 1662 

02.13.05.154520021.2.029000.3.3.90.39.40.00.00 - 1669 

02.13.06.206050016.2.022000.3.3.90.39.40.00.00 - 1671 
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02.15.01.133920009.2.013000.3.3.90.39.40.00.00 - 1673 

02.03.01.041220002.2.002000.3.3.90.39.40.00.00 – 1637 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO  

 

10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega pelo Departamento 

Financeiro, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente conferida e atestada 

pelo responsável pelo Departamento, que é o órgão municipal responsável pelo recebimento, 

fiscalização e execução da contratação.  

 

10.3. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto licitado será autorizado sem o 

devido aditamento contratual, ou quando ausentes os pressupostos exigidos em lei. 

 

10.4. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta 

corrente, ou através da emissão de cheque nominal à CONTRATADA. 

 

10.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

  

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  

 

11.1. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, 

por qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta 

cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da obrigação pela recusa no fornecimento 

dos produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 

c) Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da obrigação, a partir do 16º (décimo 

sexto) dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

e) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande 

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

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este órgão. 

 

11.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais penalidades previstas neste instrumento e no edital do Pregão correspondente. 

 

11.3. As penalidades impostas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

cadastro de fornecedores do Setor de Compras e Licitações do Município de São Sebastião da 

Grama. 

 

11.4. - As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos sub-itens precedentes não 

terão caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a 

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 

venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
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11.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elevadas 

nos itens procedentes. 

 

11.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 

 

11.7 – A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

 

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, 

de conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações 

posteriores. 

 

12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras 

penalidades, se a CONTRATADA: 

 

a) Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste 

Instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE; 

c) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 

d) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 

e) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 

 

12.3 - Em caso de rescisão deste Contrato o CONTRATANTE parará à CONTRATADA 

somente o valor relativo aos serviços já prestados, descontadas as multas porventura 

aplicadas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 - Os quantitativos estabelecidos na cláusula primeira do presente instrumento referem-se 

ao Efetivo atual da Administração, podendo a qualquer momento sofrer acréscimo/decréscimo 

em decorrência de aumento/diminuição do seu quadro funcional.  

 

13.2 - O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido para terceiros sem a prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE. 

 

13.3 – O presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício, ficando a cargo exclusivo 

da CONTRATADA os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários que a relação der 

causa. 

 

13.4 – A CONTRATADA se responsabiliza integralmente pelos danos causados ao 

CONTRATANTE e a terceiros que o mesmo, ainda que por seus prepostos, der causa.  
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13.5 - Na data de assinatura deste contrato a CONTRATANTE deverá fornecer a relação 

discriminada de seus funcionários, função e local de atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o Foro da sede do CONTRATANTE para dirimir quaisquer questões 

relativas ao presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

O presente Contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. E assim, 

por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também firmam. 

 

 São Sebastião da Grama, ..... de ....................... de ........ 

 

 

 

 

Município de São Sebastião da Grama 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

CONTRATANTE 

 

 

 

______________________________________ 

................................. 

................... 

CONTRATADA 

 
________________              ____________________ 

TESTEMUNHA              TESTEMUNHA 

NOME:                                      NOME: 

RG:                 RG: 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

Contratante:  

Contratada: 

Contrato  

Objeto:  

 

  Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 

acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 

se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

São Sebastião da Grama, ___ de ___________ de 2019.  

 

 

CONTRATANTE 
Nome e cargo: ________________________________ 
E-mail institucional:_____________________________ 
E-mail pessoal:________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________________ 
 

 

CONTRATADA 
Nome e cargo: ________________________________ 
E-mail institucional:_____________________________ 
E-mail pessoal:________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________________ 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 
 

ANEXO IX 

 

CADASTRO DO RESPONSAVEL 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADA:  

CONTRATO N°  

OBJETO:  

 

Nome:  

Cargo:  

RG nº:  

CPF nº:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

 

Nome:  

Cargo:  

Endereço:  

Telefone:  

e-mail:  

 

São Sebastião da Grama, __ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 17/2019 

 

ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

(A ser formalizado junto com o instrumento contratual) 

(A ser Preenchido pela Prefeitura) 

 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  

CONTRATADA:  

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:  

OBJETO:  

VALOR (R$):  

 

 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 

epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à 

correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 

origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 

requisitados. 

 

São Sebastião da Grama, __ de _____________ de 2019. 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: ________________________________ 

E-mail institucional:_____________________________ 

E-mail pessoal:________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 

 

 
 


