
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
E-sitra d o  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

LICITAÇÃO: CONVITE N° 01/2022. 

A  Camara  Municipal de Severinia, Estado de  Sao  Paulo, com sede no Prolongamento da 
Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 930, Jardim Primavera II, Severinia, Estado de  Sao  Paulo, 
torna público que realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço (menor taxa de 
administração), para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
implantação, emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico - "vale alimentação", 
cuja estimativa é de 09 (nove) servidores da Câmara Municipal, no valor de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) mensais, para o período de 12 (doze) meses. Referido cartão poderá ser com as seguintes 
tecnologias:  chip  de segurança ou tarja magnética ou qualquer outra correlata, que permita a 
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados à futura 
CONTRATADA. 

0 valor estimado para a aquisição do objeto em questão é de até R$ 86.400,00 (oitenta e seis 
mil e quatrocentos reais). 

0 encerramento dar-se-á no dia 07 de junho de 2022, as 9h, na sede da  Camara  Municipal de 
Severinia, Estado de  Sao  Paulo. 

A referida Carta Convite fica estendida aos eventuais interessados, cadastrados na 
correspondente especialidade, os quais deverão manifestar-se com antecedência de 24h (vinte e 
quatro horas) da apresentação das propostas, podendo, ainda, requerer a retirada do Edital via  e-
mail  oficial da  Camara  Municipal de Severinia (secretaria@camaraseverinia.sp.gov.br). 

Camara Municipal de Severinia, 25 de  maio  de 2022. 

JULIANA CRISTINA DUTRA 
Preiidente da,Comissdo de Licitações  

idVANIR DE LOREDO 
Membro 
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A ARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
Membro 
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MODALIDADE CONVITE n°01/2022. 
ABERTURA: 25/05/2022 
ENCERRAMENTO: 07/06/2022 

Fica essa Empresa convidada nos termos da Lei n° 

8.666/93 e alterações, a apresentar envelopes de Habilitação e Proposta na Secretaria da 
Câmara - localizada no Prolongamento da Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 930, Jardim 

Primavera II, Severinia/SP até is 9h do dia 07/06/2022. Os envelopes de Habilitação e 
Propostas poderão ser encaminhados pelos Correios via Sedex com AR, ficando sob 
responsabilidade do remetente que os envelopes cheguem ao destinatário até o dia 
07/06/2022 as 9h. 

I — DO OBJETO E TIPO DE LICITAÇÃO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de implantação, emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico - 
"vale alimentação", cuja estimativa é de 09 (nove) servidores da  Camara  Municipal, no valor 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, para o período de 12 (doze) meses. Referido cartão 
poderá ser com as seguintes tecnologias:  chip  de segurança ou tarja magnética ou qualquer 
outra correlata, que permita a aquisição de géneros alimentícios em estabelecimentos 
comerciais conveniados à futura CONTRATADA. 

1.2. Tipo de Licitação - Menor preço (Menor Taxa de Administração) 

1.3. Regime de execução: Menor preço unitário. 

II— DOS ANEXOS 

2.1. Integram este Processo Licitatôrio, independentemente de suas transcrições, os seguintes 
anexos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 
ANEXO  III  - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO; 
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DO RESP SAVEL 
LEGAL DALICITANTE.  

III — DO  SUPORTE  LEGAL 
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3.1.Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para 
efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 

3.1.1.0s casos omissos serão resolvidos pelo Código Civil Brasileiro e demais legislações 
pertinentes à matéria, e pelos princípios de Direito Administrativo. 

IV — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE 
ACEITABILIDADE 

4.1.A presente licitação será atendida pela seguinte dotação orçamentdria:3.3.90.39.00 — OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 

4.2.0 valor mensal de cada Cartão Vale Alimentação é de R$ 800,00 (oitocentos reais), para a 

estimativa de 09 (nove)cartões/servidores. 
4.3. 0 valor global estimado para a presente licitação é de R$ 86.400,00 (oitenta e seis 
mil e quatro centos reais.) 
4.4.No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 43, 44 e 48 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

V - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1.0s Envelopes de "DOCUMENTOS" e "PROPOSTA", com observância das instruções a 
seguir descritas, serão recebidos impreterivelmente, até as 9h do dia 07 de junho de 2022 na 
Secretaria da Câmara Municipal. Os envelopes de Habilitação e Propostas poderão ser 
encaminhados pelos Correios via Sedex com AR, ficando sob responsabilidade do 
remetente que os envelopes cheguem ao destinatário até o dia 07/06/2022 as 9h. 

5.2.Deverdo constar nos Envelopes os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 "DOCUMENTOS" 
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERNIA 
NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA PROPONENTE 
CONVITE N° 01/2022 
ENCERRAMENTO: 07 de junho de 2022 is 9h00 

ENVELOPE N°2 "PROPOSTA COMERCIAL" 
 	CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERNIA 
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NOME E ENDEREÇO E CNPJ DA PROPONENTE 
CONVITE N° 01/2022 
ENCERRAMENTO: 07 de junho de 2022 is 9h 

5.3. Os proponentes que desejarem participar dos trabalhos poderão credenciar representante 
maior de 18 (dezoito) anos, por escrito, delegando plenos poderes, podendo anuir, transigir ou 
renunciar a direitos em nome da empresa. Somente serão permitidas manifestações orais ou 
escritas de representantes devidamente credenciados pelas licitantes. A credencial deverá ser 
entregue em separado, diretamente A. Comissão Permanente de Licitação. Quando a 
proponente se fizer representar por seu diretor ou um dos seus sócios, deverá o mesmo 

apresentar o Contrato Social da empresa ou cópia autenticada. 

5.4.0s documentos deverão ser apresentados em uma única via, sequencialmente, de acordo 
com o solicitado neste Edital. Serão inabilitados os participantes que apresentarem 
documentação incompleta ou com borrões, entrelinhas, cancelamentos, emendas, ressalvas ou 
omissões. 

5.5.Ndo serão aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade vencidos. Todo e 
qualquer documento emitido via  INTERNET,  deverá ser apresentado no impresso original. 

5.6.0s documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da  Camara  ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

5.7.0s documentos que não contiverem data de validade, a Comissão terá como validas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à. data de apresentação dos 
documentos. 

5.8.À Comissão Permanente de Licitação, fica reservado o direito de efetuar diligências em 
qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação exigida neste edital. 

VI- DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS 

6.1.A licitante deverá apresentar em 01 (uma) via original ou cópia autentica por Tabelião ou 
por servidor da Administração, ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, os seguintes 
documentos: 

6.1.1. Habilitação Jurídica 

6.1.1.1.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regist 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,  ac  panhados 
documentos de eleição de seus administradores; 
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6.1.1.2.Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

6.1.1.3.Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.4.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

6.1.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica(CNPJ); 

6.1.2.2.Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objetivo contratual; 

6.1.2.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.1.2.4.Provas de regularidade relativas à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei; 

6.1.2.5.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante 
apresentação de certidão negativa de débitos; 

6.1.3. Declarações 

6.1.3.1. Declaração Conjunta (Modelo  III)  

6.1.3.2.As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a Declaração de 
Enquadramento para Regime de Tributação, conforme modelo constante do Anexo IV e 
comprovação de enquadramento, caso a informação não esteja constando no Contrato Social 
da empresa, CNPJ e demais documentos; 

6.1.3.3.Declaração contendo o nome completo do representante legal da empresa que irá 
assinar o contrato, sua qualificação completa, endereço,  e-mail,  telefone e números dos 
documentos: CPF/MF e Carteira de Identidade - RG. (Modelo VI). 

6.1.3.4.As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
Certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.1.3.5. Apresentando qualquer restrição, as microempresas e empresas de peqpeno porte 
terão o prazo de 05 (cinco) dias Ateis, cujo termo inicial corresponderá ao momen io em que a 
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, critério da 
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Camara  Municipal, para regularização da documentação para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

6.1.3.6.A não regularização da documentação implicará decadência do direito a. contratação, 
sem prejuízo das sansões previstas no  art.  81 da Lei 8666/93, sendo facultado à  Camara  
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

6.1.3.7.Não serão aceitos documentos e propostas enviados por fax-simile  ou qualquer outro 
meio eletrônico de transmissão de dados, uma vez que deverão ser entregues em envelopes 
devidamente lacrados.Os documentos deverão ser apresentados em uma única via, 
sequencialmente, de acordo com o solicitado neste Edital. Serão inabilitados os participantes 
que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, entrelinhas, cancelamentos, 
emendas, ressalvas ou omissões. 

a) Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade vencidos. Todo e 
qualquer documento emitido via  INTERNET,  deverá ser apresentado no impressooriginal. 

h) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada  por cartório competente ou por servidor da  Camara  
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

c) Os documentos que não contiverem data de validade, a Comissão terá como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos 
documentos. 

d) A Comissão Permanente de Licitação, fica reservado o direito de efetuar diligências em 
qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada A. inclusão posterior de documento ou informação exigida neste edital. 

e) Não serão aceitos documentos e propostas enviados por fac-símile ou qualquer outro meio 
eletrônico de transmissão de dados, uma vez que deverão ser entregues em envelopes 
devidamente lacrados. 

VII— DAS PROPOSTAS E CONDIÇÕES DO ENVELOPE N°02 

7.1.As propostas deverao ser preenchidas, preferencialmente no Anexo II em uma via, em  
lingua  portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e 
carimbadas. 

7.2. Na proposta, o licitante indicará: 

a)  Nome ou razão social do licitante e respectivo endereço completo. 
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b) Valor unitário e global da proposta, em algarismos e por extenso. 

c) Condições de pagamento: o pagamento  sera  efetuado até a data final do vencimento, ou 

seja, dia 01 de cada mês, após liberação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias pelo setor 
requisitante, onde deverá constar if's de Ordem de Serviço, Empenho e Contrato, respectivos. 
Os pagamentos serão realizados através de cheque da Câmara ou ainda pelo Banco do Brasil 
mediante depósito ou transferência para a conta da CONTRATADA, que deverá 

disponibilizar uma conta na referida Instituição Financeira ou através de boleto. A Nota Fiscal 
poderá ser emitida total ou parcialmente, após liberação do setor competente. 

d) Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta)dias. 

e) Vigência do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de conformidade com a Lei 
Federal n° 8.666/93 e alterações, a contar da data de assinatura do Contrato e na forma 

estabelecida neste Edital. 

1) Reajuste: não  sera  concedido, exceto se houver alteração na política nacional de preços 
através de portarias governamentais e somente após solicitação protocolada pela requerente e 
analisada pela Diretoria da  Camara.  

7.3.0 envelope deverá fazer menção A. presente licitação de forma inequívoca, bem como 
deverá indicar com clareza, o nome da proponente e seu endereço completo. 

7.4.A proposta não poderá conter erros, rasuras, borrões, entrelinhas e ressalvas. Os valores 
deverão estar expressos em reais, e os totais deverão estar expressos também por extenso. 

7.5.Fica estabelecido que a simples apresentação da proposta pelos licitantes implicará na 
aceitação de todos os itens do presente CONVITE, não aceitando a Comissão Permanente de 
Licitação qualquer justificativa para o não cumprimento do mesmo. 

7.6.0 não atendimento a qualquer das exigências deste CONVITE, tornará a proposta 
passivel de desclassificação. 

7.7.A proposta deverá conter o valor da Taxa de Administração (%), bem como as demais 
características. O percentual da taxa não sofrerá reajustes no período contratado e no valor 
apresentado, exceto nas condições do item 7.2 — f), o licitante deverá incluir todos os 
impostos, seguros, demais taxas, contribuições sociais e quaisquer outras despesas_ 
relacionadas com o objeto da presente licitação. 

7.8.Ndo serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou outros valores não previstos 
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neste Convite. 

VIII— DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1.A abertura dos Envelopes n°s 01 e 02 e a verificação e rubrica dos documentos de 
habilitação das licitantes será realizada A. hora, dia e local mencionados no preâmbulo deste 
Edital, lavrando-se a circunstanciada. 

8.2.A análise da documentação será efetuada na mesma data do recebimento dos envelopes e 
o resultado será comunicado pela Comissão a todos os interessados. Na ocorrência de haver 
por parte destes, desistência do prazo recursal cabível, o ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA , 
poderá ser aberto na mesma data. 

8.3.As licitantes inabilitadas serão restituidos os Envelopes n° 02 -Proposta. 

8.4.Abertos os Envelopes n° 02 - Propostas das empresas habilitadas, estas serão rubricadas e 
analisadas pelos participantes e, posteriormente, pela Comissão, que passará a classificá-las, 
caso estejam de acordo com as condições expressas neste Edital. 

8.5.Ultrapassada a fase de habilitação, não será permitida a desistência de participação e a 
consequente retirada de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, 
fundamentado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

8.6.A inabilitação ou desclassificação de licitante(s) implicará na concessão dos prazos 
previstos em lei para apresentação de recursos e impugnações. 

8.7.A empresa vencedora deverá comprovar antes da assinatura do contrato, as redes 
credenciadas que aceitam seu cartão Vale Alimentação (estabelecimentos comerciais de 
gêneros alimentícios no Município de Severinia/SP e em outras localidades abrangidas por 
tais redes credenciadas). 

8.8.Na relação dos estabelecimentos credenciados deverá constar: razão social, nome fantasia, 
quando for o caso, natureza do serviço prestado, endereço, telefone e  e-mail  (quando houver). 

8.9.Após a homologação do certame, a empresa vencedora será convocada para no prazo de 
até 3 (três) dias úteis, apresentar a lista de estabelecimentos cadastrados, nos moldes 
requisitados no item 8.7. 

8.10.Caso o licitante vencedor não apresente no prazo estipulado, e no máximo, até a 
assinatura do contrato, a lista da rede credenciada de acordo com o item 8.7 , a  Cam 	liderd 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação considerando a enor taxa 
administrativa entre os demais, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiç es propostas 
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pelo primeiro licitante classificado. 

8.11.S6 terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar atas, os licitantes ou seus representantes legais credenciados 

e os membros da Comissão de Licitação. 

IX — DO JULGAMENTO 

9.1.No critério de julgamento levar-se-á em consideração a menor taxa de administração. 

9.2.Nos valores consideram-se incluídos, todos os custos dos insumos e materiais, custos 
operacionais, mão-de-obra de supervisão, controle e administração, encargos sociais e 
trabalhistas, todas e quaisquer taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que 
eventualmente possam incidir sobre os serviços objeto desta licitação. 

9.3.No caso de empate entre duas ou mais empresas, e não sendo possível aplicar-se os 
critérios de desempate previstos na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, decidir-se-á por 

sorteio entre as licitantes empatadas. 

9.4.Não serão aceitas, sob qualquer alegação, alteração de preços ou demais condições 

constantes das propostas, após o encerramento do CONVITE, bem como as propostas que 
mencionarem qualquer tipo de restrição. 

9.5.Poderd também ser desclassificada, qualquer proposta por outro fundamento de ordem 

técnica, administrativa ou jurídica, devidamente justificado. 

9.6.A Comissão Permanente de Licitação analisará as propostas apresentadas, após o que as 
mesmas serão submetidas A. superior apreciação do Presidente da  Camara.  

X — DOS RECURSOS 

10.1.0s recursos previstos na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, deverão ser protocolados 
na sede da Câmara Municipal, no Prolongamento da Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 930, 
Jardim Primavera II, Severinia/SP, no horário das 8h00 às 11h00, obedecidos os prazos legais 
constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

10.2.A intimação pertinente aos atos de julgamento da habilitação e das propostas se dará na 
própriasessdomediantecomunicaçãodiretaaosinteressadospresentes.Emrelaçãoaosausentes 	a 
intimação se fará mediante comunicação escrita,  e-mail  ou outro meio a ser utilizado pela  Camara,  
desta forma se procedendo quanto à intimação dos demais atos. 

10.3.A partir do momento da intimação, o processo de licitação permanecerá na Câmará.)1-7-1  
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Municipal, franqueado para vista dos interessados, que dele poderão extrair as cópias 
desejadas. Não será admitida a retirada dos autos da repartição. 

10.4.Interposto qualquer recurso, a  Camara  Municipal avisará os demais licitantes do fato. 
Estes poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. A partir do recebimento do recurso 
e até o final do prazo de que trata este item, tanto o processo da licitação quanto cópias do 
recurso permanecerão a disposição dos interessados, no mesmo local indicado no item 10.1. 

XI— DO CONTRATO 

11.1.A licitante declarada vencedora deverá atender a convocação da  Camara  Municipal, para 

assinatura do Contrato, após o que não comparecendo,  sera  considerada desclassificada e 
punida com multa de 5% (cinco por cento) do valor da avença, sendo convocada a seguir as 
demais, na mesma ordem de classificação. 

11.2.A vigência do contrato  sera  de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da 
lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.3.Fica proibida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação. 

11.4.Ficard fazendo parte integrante do contrato, independente de transcrição, o presente 
Edital e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA e demais documentos 
pertinentes. 

XII — PENALIDADES 

12.1.Pela inexecução total ou parcial do ajuste ou descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa: 

12.1.1-Advertência; 

12.1.2.Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na entrega da 
avença; 

12.1.3.Multa de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato por não cumprimento ou seu 
cumprimento irregular; 

12.1.4.As multas serão pagas no prazo de 10 (dez) dias, contados da inti ção escrita 
expedida pela  Camara,  sendo que o não pagamento facultará à  Camara  descont 'r seu valor do 
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pagamento devido à CONTRATADA. 

12.1.5.Suspensão em contratar com a Administração Pública Municipal por 02 (dois) anos; 

12.1.6.Declaração de inidoneidade; 

12.1.7.Demais sanções cabíveis aos Contratados, previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 
8.666/93 e alterações. 

XIII - RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1.Garantidos o contraditório e a ampla defesa, o contrato celebrado poderá ser rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE nos seguintes casos: 

13.1.1.Inadimplência de qualquer cláusula contratual; 

13.1.2.Inobservância das especificações técnicas; 

13.1.3. Pela aplicação de multas que ultrapassarem o valor correspondente a 10% (dez por cento), 
do valor contratual; 

13.1.4.Atraso no inicio do fornecimento por mais de 3 (três) dias dos prazos estipulados em 
Edital; 

13.1.5.Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de concurso de credores; 

13.1.6 Dissolução da sociedade ou falecimento do responsável da CONTRATADA 
pela contratação; 

13.1.7.Infração grave, sem prejuízo das sanções aplicáveis; 

13.1.8.0utros motivos elencados na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

XIV— PRAZOS OPERACIONAIS 

14.1. A  Camara  passará comunicação A. CONTRATADA todo dia 1° (primeiro) de cada 
mês contendo a relação dos servidores e os valores que serão creditados no cartão; 

14.2. 0 vencimento da nota fiscal de serviço ou qualquer documento equivalente 
será realizado até o dia 01 (um); 

14.3.A liberação dos créditos no cartão eletrônico será no dia 02 (dois) do mês 
correspondente. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1.A critério da  Camara,  a presente licitação poderá ser anulada ou revogada, no todo ou 

em parte, transferida, reduzida ou ampliada em sua quantidade de acordo com o seu resultado 
e normas legais, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer indenização, 

compensação ou vantagem a qualquer titulo. 

15.2. É obrigação da CONTRATADA manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação e a execução dos serviços dentro das normas e critérios do 
Edital. 

15.3. Durante a vigência do Contrato, em havendo alteração na política econômico financeira 
promovida pelo Governo Federal, que implique em modificações de suas cláusulas, a  Camara  
Municipal, através de Aditamento, fará as adequações necessárias. 

15.4. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar Edital de Licitação por irregularidade 
na aplicação dessa Lei, devendo protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação, mediante qualquer meio por Lei permitido, 
devendo a  Camara  julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 10 do art.113. 

15.5.A fiscalização dos serviços contratados  sera  efetuada pelo Controle Interno daCãmara. 

15.6. 0 gestor do contrato é o Presidente da  Camara.  

15.7. Fica eleito o Foro de Olímpia/SP para dirimir toda e qualquer questão oriunda desta 

licitação, desprezando-se outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi lavrado o presente Edital, 
afixado no Quadro de Avisos da  Camara  e Publicado no Diário Eletrônico do Município de 
Severinia, SP. 

.eSveríiiaSP;2kde maio de 2022. 

JOAO CARLOS JORGE 
Presidente da Câmara Municipal de Severinia/SP 
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f) 0 valor do vale alimentação poderá ser revisto anualmente através de Ato da Mesa 
Diretora, § único, artigo 10  da Lei Municipal 1.989, de 03 de abril de 2012. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL DE CONVITE N.° 01/2022 

1. PRELIMINARES 

0 presente documento tem por objeto estabelecer condições, em linhas gerais, para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, emissão, 
gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de vale alimentação. 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de implantação, emissão, gerenciamento e administração de cartão 
eletrônico "Vale Alimentação", a estimativa de 09 (nove) servidores da Câmara Municipal, o 
qual poderá ser: com  chip  de segurança ou tarja magnética ou qualquer outra tecnologia 
adequada, que permita a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais 
conveniados A. CONTRATADA. 

2.2. Este beneficio será concedido aos servidores do legislativo por força da Lei Municipal n° 
1.989, de 03 de abril de 2012. 

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

3.1.A empresa deverá disponibilizar cartão eletrônico individual, personalizado e 
intransferível para cada servidor do Legislativo Municipal de Severinia -SP. 

3.1.1. Competirá A. CONTRATADA a confecção, entrega dos cartões, implantação da 
tecnologia utilizada e orientações sobre o uso do cartão alimentação. 

a) Disponibilizar, antes e até o momento da assinatura do contrato (conforme Edital) lista 
contendo todos os credenciados. 

b) A CONTRATADA deverá disponibilizar extratos, saldos e relatórios individualizados, 
para cada servidor, via  Internet.  

c) Os cartões serão entregues na Secretaria da  Camara  Municipal de Severinia/SP, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, sem custo adicional para 
Câmara, na emissão dos cartões. As reemissões de cartão obedecerão ao mesmo prazo. 

d) 0 valor do beneficio de cada servidor é de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais; 
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da licitação, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
sempre na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

5. RESPONSABILIDADES DACONTRATADA 

5.1.A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução dos serviços, responde 
também pela implantação, emissão e gerenciamento dos cartões eletrônicos com  chip  de 
segurança, tarja magnética ou outra tecnologia adequada, que permita a aquisição de gêneros 
alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados à CONTRATADA, bem como a 
disponibilização, em tais cartões, dos respectivos beneficios (créditos). 

a) Obedecer aos prazos estipulados em edital sob pena da aplicação das sanções aqui 
estabelecidas; 

b) Responsabilizar-se, por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencidrios e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras decorrentes dos contratos de trabalho dos seus empregados ou 
prepostos, no desempenho dos serviços deste Contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vinculo empregaticio com os mesmos; 

c) Responsabilizar-se ainda todos os custos dos insumos e materiais, taxas, tributos e demais 
despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam incidir sobre os serviços objeto desta 
licitação. 

d) Arcar com eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou Terceiros, causados por 
seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados; 

e) Manter adequada rede de estabelecimentos credenciados, credenciando novos 
estabelecimentos mediante solicitação da CONTRATANTE, quando possível; 

Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo valor dos Vales 
Alimentação utilizados durante o período de sua validade, independentemente da vigência do 
Contrato, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não responderá solidária ou 
subsidiariamente por esse reembolso, que é da (mica e inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 

g) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE no fornecimento dos Vales Alimentação; 

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

i) Cumprir as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, e se responsab izar pelos 
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danos encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, 
quepraticar; 

j) Prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência; 

k) Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do 
Contrato. 

6. RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE 

a) Fornecer a lista de servidores .6. CONTRATADA em tempo hábil para o que for necessário; 

b) Comunicar A. CONTRATADA, em tempo hábil, o valor do beneficio a ser creditado a cada 
funcionário, de acordo com o disposto no presente Termo; 

c) Manter sob sua guarda e controle os cartões, enquanto não distribuídos aos seus servidores, 
não se responsabilizando a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, pelo reembolso dos 
valores dos créditos que, em poder da CONTRATANTE ou dos seus servidores, venham a 
ser utilizados por terceiros; 

d) Realizar o pagamento mensal dos créditos, no prazo estabelecido. 

7. MODALIDADE E TIPO DELICITAÇÃO 

7.1. MODALIDADE -CONVITE 

7.2. TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO (Menor Taxa deAdministração). 

8. JULGAMENTO 

0 julgamento  sera  realizado pela Comissão de Licitações levando-se em consideração o 
menor preço (menor taxa de administração). 

9. DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES E ESCOPO 
OPERACIONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

9.1. Os serviços contratados deverão 	atender as seguintes necessidades, conforme 
especificações: 

9.1.1.Confecção dos cartões eletrônicos do tipo vale alimentação de forma personalizada, na 
quantidade estimada correspondente ao quadro de servidores da Câmara Municipal de 
Severinia — SP, atualmente em número de 09 (nove) servidores. 

9.1.2. A quantidade de beneficiários dos cartões poderá variar para mais ou para menos 
conforme a necessidade da CONTRATANTE sendo que as alterações deyerdo ser»i' 
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comunicadas no ato do envio da lista mensal de Servidores. 

9.1.3. 0 cartão a ser fornecido pela CONTRATADA deverá possuir uma única senha 
numérica, com o mínimo de 04 (quatro) dígitos, de conhecimento restrito do usuário, pessoal e 
intransferível que garanta a segurança contra fraudes e clonagem, utilizando também 
tecnologia adequada. 

9.1.4. No caso de emissão de segunda via de cartão, será feita a transferência do saldo do 
servidor automaticamente para o novo cartão. 

9.1.5.A CONTRATADA deverá disponibilizar extratos, saldos e relatórios gerenciais 
individualizados para cada servidor, via  Internet.  

9.1.6. 0 crédito do vale alimentação será concedido por meio de cartão eletrônico, com 
recargas mensais e cumulativas, ou outra forma que melhor atenda a necessidade do 
Legislativo. 

9.1.7. Na relação dos estabelecimentos credenciados deverá constar: razão social, nome 
fantasia, quando for o caso, natureza do serviço prestado, endereço e telefone e  e-mail  
(quando houver). 

10. FORMA DEPAGAMENTO  

Condições de pagamento: o pagamento será efetuado até a data final do vencimento, ou seja, 
dia 10 de cada mês, após liberação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias pelo setor requisitante, 
onde deverá constar n's de Ordem de Serviço, Empenho e Contrato, respectivos. Os 
pagamentos serão realizados através de cheque da  Camara  ou ainda pelo Banco Caixa 
Econômica Federal S/A, mediante depósito ou transferência para a conta da CONTRATADA, 
que deverá disponibilizar uma conta na referida Instituição Financeira ou através de boleto. A 
Nota Fiscal poderá ser emitida total ou parcialmente, após liberação do setor competente. 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e o acompanhamento dos serviços fornecidos serão de responsabilidade da 
Câmara Municipal de Severinia -SP, atravs do seu controle interno. 

JOÃO ARLOS JORGE 
PRESIDENTE DA CÃRAMA MUNICIPAL DE SEVERNIA/SP 

Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 310 - Jardim Primavera II - Caixa Postal 03 - CEP 14735-000 
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(Papel Timbrado da Empresa) 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ: 	  

ENDEREÇO/FONE/EMAIL: 	  

Apresentamos a proposta referente ao Convite n° 01/2022. 

ITEM QTD 
DE 

SERVIDORES 

DISCRIMINAÇÃO TAXAADMINIS 
TRATIVA (%) 

VALOR 
UNITÁRIO 
DARECAR 

GA 

01 09 
Cartões eletrônicos 
Vale Alimentação 

R$ 800,00 

VALOR MENSAL POR EXTENSO COM INCIDÊNCIA DA TAXA: 

VALOR GLOBAL (12 MESES) POR EXTENSO: 

Obs.: 0 valor de recarga mensal para cada servidor é de R$ 800,00. (oitocentos reais). 

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 

Condições de Pagamento: Conforme Edital; 
Nos valores consideram-se incluídos, todos os custos dos insumos e materiais, custos 

operacionais, mão-de-obra de supervisão, controle e administração, encargos sociais e 
trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam 
incidir sobre os serviços objeto desta licitação. 

Indicação do Representante legal para assinatura do contrato: 

Nome: 
CPF: 
RG: 
Endereço: 
Telefone:  
E-mail;  

DATA E LOCAL  

ASSINATURA DO REPRESENTENTELEGAL 

Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 310 - Jardim Primavera II - Caixa Postal 03 - C 

fdnir 	8 	0, 	3817-2110 - CNPJ 51.359.800/0001-34 -  E-mail:  secretaria@camarasev  
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ANEXO  III  - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Comissão de Licitações, 
CONVITE 01/2022. 

nacionali 
	 , portador do RG 
residente e domiciliado na 

dade 	estado 	civil 
	 , CPF 

, declara para todos os fins de direito, 

A empresa 
comsedena 	 
Sr. 	(a) 

CNPJ 	 , através de seu representante legal, 

especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme lei 
Federal n° 8.666/93 e Constituição Federal,que: 

a) Nunca ter sido declarada INIDONEA pelo Poder Público de nenhuma esfera;  (art.  87,IV); 

b) Não estar impedida de contratar com a Câmara Municipal de Severinia/SP, direta ou 
indiretamente  (art.  87  III);  

c) Não existir fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a 
declarar a ocorrência de fatos futuros;  (art.  32 §2°); 

d) Não possuir em seu quadro de pessoal empregados 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, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal de 1988; 

e) Não possuir funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa 
participante da licitação, que possuam vinculo direto ou indireto com a  Camara  Municipal de 
Severinia/SP,nos termos do  art.  9° da Lei Federal n° 9.666/93; 

f) Ter conhecimento e concordar com todos os termos do Edital  (art.  30,  III),  sob as penas da 
Lei. 

de 	 de 2022. 

Nome do dirigente da empresa 
Assinatura do(s) representante(s) legal (is) da Empresa 

Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 310 - Jardim Primavera II - Caixa Postal 0 - CEP 14735-000 
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, em 



MUNICIPAL DE SEVERINIA 
E.-stra d o 
	

Sã®  

 

CÂMARA 
44)  

 

  

ANEXO IV 

Comissão de Licitações 

CONVITE 01/2022. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

(nome da empresa) 	 , por meio de seu 

contador/contabilista, (nome do contador) , inscrito no  

  

CRC  sob n° 	 , declara sob as penas da lei que a mesma: 

a) enquadra-se na situação de ( ) ME - microempresa ou ( 	) EPP - empresa de pequeno 

porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 

fixado nos incisos I e II, art.3°, da Lei complementar 123/06; 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art.3° § 40  incisos I 

a X, da mesma lei. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

	 ,em 	de 	 de 2022. 

Nome completo e assinatura do contador (a) da empresa 

Nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Empresa 

Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 310 - Jardim Primavera II - Caixa Postal 03 CEP 147C000 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° 	FIRMADO NOS AUTOS DO CONVITE N° XX/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO XX/2022. 

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
SEVERNIA, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° XXXXXXXXX, com sede no 
Prolongamento da Rua Doutor Salomão Galib Tannuri, 930, Jardim Primavera II, 
Severinia/SP — neste ato representada pela Mesa da  Camara  através do seu Presidente, senhor 
JOAO CARLOS JORGE, doravante denominada CONTRATANTE E, DE OUTRO a 
empresa 	 , de ora em diante denominada CONTRATADA, nos 
termos da Lei 8.6666/93 e suas alterações, firmam o presente da forma seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de implantação, emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico- "vale 
alimentação", cuja estimativa é de 09 (nove) servidores da  Camara  Municipal, valor de R$ 

800,00 para cada servidor, valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais, para 
o período de 12 (doze) meses. Referido cartão poderá ser com as seguintes tecnologias:  chip  

de segurança ou tarja magnética ou qualquer outra correlata, que permita a aquisição de 
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados A. futura CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. 0 valor 	global estimado para a presente licitação é de R$ 
86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais 
para cada um dos Servidores, em número estimado de 09 (nove) servidores. 

2.2.No valor consideram-se incluídos, todos os custos dos insumos e materiais, custos 
operacionais, mão-de-obra de supervisão, controle e administração, encargos sociais e 
trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas, que eventualmente possam 
incidir sobre os serviços objeto do presente contrato, correspondente a única e completa 
remuneração devida pela CONTRATANTE, sem que caiba direito à CONTRATADA 
reivindicar custos adicionais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 
3.3.90.39.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 

3.2.0 ordenador de despesa desta contratação é o Presidente da  Camara  Municipal. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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4.1. Condições de pagamento: o pagamento será efetuado até a data final do vencimento, ou 

seja, dia 01 de cada mês, após liberação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias pelo setor 

requisitante, onde deverá constar  tic's  de Ordem de Serviço, Empenho e Contrato, respectivos. 

Os pagamentos serão realizados através de cheque da  Camara  ou ainda pelo Banco do Brasil, 

mediante depósito ou transferência para a conta da CONTRATADA, que deverá 

disponibilizar uma conta na referida Instituição Financeira ou através de boleto. A Nota Fiscal 
poderá ser emitida total ou parcialmente, após liberação do setor competente. 

4.2. As Notas Fiscais ou quaisquer outros documentos protocolizados para recebimento dos 
valores devidos não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem o 
pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso; 

4.3. Os valores pagos em atraso, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, poderão ser 
corrigidos pelo índice 0,2% e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês  
pro  rata  die,  acumulado no período compreendido entre o final do prazo para pagamento da 
fatura/nota fiscal e o efetivo pagamento; 

4.4. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou 
imprudência da CONTRATADA serão por ela suportados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

Não  sera  concedido reajuste, exceto se houver alteração na política nacional de preços através 
de portarias governamentais e somente após solicitação protocolizada pela CONTRATADA e 
analisada pela Diretoria de Administração e Finanças. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Este Contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, a partir de XXJXX/2022, podendo ser 
prorrogado mediante celebração de termo aditivo, desde que no interesse da Administração e 
com a anuência da CONTRATADA, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas, observado o limite previsto no  art.  57, inc. II, da Lei n° 8.666, de 1993; 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. É obrigação da CONTRATADA manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

7.2. Disponibilizar, antes e até o momento da assinatura do contrato (conforme Edital) lista 
contendo todos os estabelecimentos credenciados. 

7.3.Disponibilizar extratos, saldos e relatórios individualizados, para cada servidor, via  Internet.  
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7.4. Comparecer para assinatura do contrato quando convocada pela CONTRATANTE nos 

termos do Edital. 

7.5.0bedecer a todos os prazos estipulados no Edital e seus anexos, sob pena da aplicação das 
sanções aqui estabelecidas. 

7.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdencidrios e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras decorrentes dos contratos de trabalho dos seus empregados 
ou prepostos, no desempenho dos serviços deste Contrato, ficando a CONTRATANTE 
isenta de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos; 

7.7.Arcar com eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou Terceiros, causados por 
seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados; 

7.8. Manter adequada rede de estabelecimentos credenciados, credenciando novos 
estabelecimentos mediante solicitação da CONTRATANTE, quando possível; 

7.9.Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo valor dos Vales 
Alimentação utilizados durante o período de sua validade, independentemente da vigência do 
Contrato, ficando estabelecido que a CONTRATANTE não responderá solidária ou 
subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e inteira responsabilidade da 
CONTRATADA; 

7.10. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE no fornecimento dos Vales Alimentação; 

7.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.12.Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos 
danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, 
que praticar; 

7.13. Prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência; 

7.14. Apresentar à CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do 
Contrato; 

7.15. Informar a rede credenciada que o cartão Vale Alimentação não poderá ser utilizado 
para aquisioo de bebidas alcoólicas e produtos relacionados ao tabagismo. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

8.1.Comunicar à CONTRATADA, em tempo hábil, o valor do beneficio a ser creditad a_ 
cada funcionário, de acordo com o disposto no presente Contrato; 

)-)•-"r 
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10.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato por não cumprimento ou 
cumprimento irregular; 

8.2. Manter sob sua guarda e controle os cartões, enquanto não distribuídos aos seus 
servidores, não se responsabilizando a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, pelo 
reembolso dos valores dos créditos que, em poder da CONTRATANTE ou dos seus 
servidores, venham a ser utilizados por terceiros. 

8.3. Realizar o depósito mensal dos créditos, no prazo estabelecido neste instrumento. 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS OPERACIONAIS 

9.1. A  Camara  passará comunicação a CONTRATADA todo dia 10  (primeiro) de cada mês 

contendo a relação dos servidores e os valores que serão creditados no cartão; 

9.2. 0 vencimento da nota fiscal de serviço ou qualquer documento equivalente  sera  realizado 

até o dia 01 (um); 

9.3. A liberação dos créditos no cartão eletrônico  sera  no dia 02 (dois) do mês 

correspondente. 

9.4. Os cartões serão entregues na Secretaria da  Camara  Municipal de SEVERNIA/SP, no 
prazo máximo de 07 (sete) dias ateis, a contar da vigência do contrato, sem custo adicional 
para  Camara,  na emissão dos cartões. 

9.5. Reemissao de cartões: 07 (sete) dias úteis, contados da solicitação oficial; 

9.6. Reemissão de senhas: 07 (sete) dias úteis, contados da solicitação oficial. 

9.7. A CONTRATANTE terá 72 (setenta e duas) horas a partir da entrada do pedido 
eletrônico, para solicitar alteração ou cancelamento parcial ou total do seu pedido de créditos. 
Após este prazo, o cancelamento ou alteração do pedido acarretará restituição do prazo inicial 
de processamento e liberação dos créditos. 

CLÁUSULA DEZ — DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecuçâo total ou parcial do ajuste ou descumprimento de quaisquer de suas 
cláusulas, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa: 

10.1.1. Advertência; 

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na entrega da 
avença; 
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10.1.4. As multas serão pagas no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação escrita 

expedida pela  Camara,  sendo que o não pagamento facultará à Câmara descontar seu valor do 

pagamento devido ao Contratado. 

10.1.5.Suspensão em contratar com a Administração Pública Municipal por 02 (dois) anos; 

10.1.6. Declaração de inidoneidade; 

10.1.7.Demais sanções previstas nos artigos 86,87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1.Garantidos o contraditório e a ampla defesa, o contrato celebrado poderá ser rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE nos seguintes casos: 

11.1.1. Inadimplência de qualquer cláusula contratual; 

11.1.2. Inobservância das especificações técnicas; 

11.1.3. Pela aplicação de multas que ultrapassarem o valor correspondente a 10% (dezpor 
cento), do valor contratual; 

11.1.4. Atraso no inicio do fornecimento por mais de 3(três) dias dos prazos estipuladosem 
Edital; 

11.1.5. Decretação de falência, pedido de concordata de concordata ou instauração 
de concurso de credores; 

11.1.6 Dissolução da sociedade ou falecimento do responsável da CONTRATADA 
pela contratação; 

11.1.7. Infração grave, sem prejuízo das sanções aplicáveis; 

11.1.8. Outros motivos elencados na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização dos serviços contratados será efetuada pelo Controle Interno daCâmara. 

12.2. 0 gestor do contrato é o presidente da  Camara.  

CLAUSULA TREZE - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS 

As comunicações de ocorrências ou fatos relacionados a. execução do presente contrato serão 
consideradas como regularmente efetuadas se entregues por correspondência, em todas as 
formas permitidas por Lei, desde que enviadas aos endereços constantes da qualificação das,\  
partes neste instrumento ou a outro previamente informado, provando-se o/geu recebimento \ 
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mediante recibo firmado pelo responsável indicado pelas partes para acompanhamento da 

execução do Ajuste. 

CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

Dentro do prazo legal, a CONTRATANTE providenciará a publicação no Diário Oficial, em 
resumo, do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Olímpia/SP, por mais privilegiado que outro seja, para interposição dos 
procedimentos judiciais decorrentes da interpretação e da execução deste contrato, se as partes 
não se compuserem amigavelmente. 

CLAUSULA DEZESSEIS - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este Contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, 
alterada pelas Leis n.° 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente TERMO DE 
ADITAMENTO. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO 

17.1. 0 valor de beneficio concedido a cada funcionário poderá ser revisto e atualizado a 
qualquer tempo, a critério exclusivo da CONTRATANTE, que deverá comunicar a alteração 
à CONTRATADA com antecedência de 10 (dez) dias úteis à data prevista para os créditos 
mensais. 

17.2. A quantidade de beneficiários dos cartões poderá variar para mais ou para menos 
conforme a necessidade da CONTRATANTE, sendo que as alterações deverão ser 
comunicadas no ato do envio da lista mensal de Servidores. 

17.3. 0 cartão a ser fornecido pela CONTRATADA deverá possuir uma única senha 
numérica, com o mínimo de 04 (quatro) dígitos, de conhecimento restrito do usuário, pessoal e 
intransferível. 

17.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar extratos, saldos e relatórios gerenciais via  
Internet.  

17.5. Os cartões serão entregues no Setor pessoal da  Camara  Municipal de SEVERNIA/SP, 
no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da vigência do contrato, sem custo adicional 
para  Camara,  tanto na cmi5sao como na reemissao. ReemissOes de eartao obedecerao ao prazo 
mencionado na cláusula nona. 

17.6. A quantidade de cartões poderá, durante a vigência deste contrato, ser alterada em 
decorrência da diminuição ou aumento de servidores do quadro da CONTRATANTE. 

/
/ 
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CLÁUSULA DEZOITO - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

18.1. 0 presente contrato será regido pelo disposto na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n° 1.989/2012, demais legislações aplicáveis e 
pelos princípios de direito administrativo. 

18.2. 0 presente Contrato vincula-se ao edital de licitação n°01/2022. 

18.3. Fazem parte integrantes deste contrato o edital e seus anexos, a proposta da CONTRATADA 
e documentos, independentemente de suas transcrições. 

18.4. Situações não previstas expressamente neste instrumento, se incidentes, regular-se-do 
pelo contido na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes, e pelos demais regramentos 
pertinentes As contratações públicas. 

18.5. Não será concedido reajuste, exceto se houver alteração na política nacional de preços, 
através de portarias governamentais e somente após solicitação protocolizadas pela 
CONTRATADA e analisada pelo setor jurídico da  Camara.  

18.6. 0 vale alimentação não poderá ser utilizado para aquisição de bebidas alcoólicas e 
produtos relacionados ao tabagismo. 

18.7.A quantidade de cartões poderá, durante a vigência deste contrato, ser alterada em 
decorrência da diminuição ou aumento de servidores do quadro da CONTRATANTE. 

Finalmente, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que dele decorram os efeitos 
jurídicos necessários. 

Severinia, 	 de 	 de 2022.  

CONTRATADA 	 CONTRATANTE 

Testemunhas: 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 
LICITANTE. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°(DE ORIGEM): 

CONVITE N° 01/2022. 

Nome 

Cargo 

RG n° 

CPF n° 

Endereço (*) 

Telefone  

E-mail  Institucional  

E-mail  pessoal (*) 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Orgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde 
poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 

Cargo 

Endereço Comercial do 
Orgão/Setor 

Telefone e Fax  

E-mail  Institucional 

LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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