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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SEVERINIA-SP 

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERNIA 
PROTOCOLO  NQ 	 
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MEGA  VALE ADMINSTRAÇÃO DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
21.922.507/0001-72, com endereço na Av. Marcos Penteado de Ulhão 
Rodrigues, n° 939, 8° andar, Condomínio Jacarandá Torre I, CEP 06.460-040, 
cidade 	de 	Barueri, 	Estado 	de 	São 	Paulo, 	e-mail:  
licitação@megavalecard.com.br, vem respeitosamente à presença de Vossa 
Senhoria, apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto 
pelas empresas VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA pelas razões fáticas e 
fundamentos a seguir expostos 

1 - SÍNTESE FATICA 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa 
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA, que inconformado por não vencer o certame 
tenta sem razão alterar a decisão do pregoeiro que declarou a empreso 
MEGAVALE vencedora, vez que esta última está em plena consonância com o 
edital. 

Conforme passaremos a expor, as alegações da Recorrente 
de inexequibilidade da vencedora MEGAVALE não merecem prosperar. 
Vejamos: 
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3- DA EXEQUIBILIDADE DA RECORRIDA 

lnobstante a irresignação da empresa VEROCHEQUE 
quanto a inexequibilidade da Recorrida, verifica-se que foi acertada a decisão 
que declarou a empresa MEGAVALE como vencedora, uma vez que, conforme 
constou na ata de sessão Pública, a empresa ofertou sua proposta de maneira 
compatível com o que previa o edital. 

É certo que não pode o administrador deixar de obedecer 
de forma criteriosa os requisitos legais para a boa condução do processo 
licitatório, devendo pautar sua conduta no principio da legalidade, isonomia e 
impessoalidade. 

Desta forma, no presente caso, após a Comissão constatar 
que a empresa MEGAVALE foi quem ofereceu a melhor Proposta, cumprindo 
criteriosamente as exigências do edital, de maneira acertada a declarou 
ganhadora do certame, não merecendo, portanto, ser modificada tal decisão 

Primeiramente é importante ressaltar que a Lei não permite 
que haja proposta em prego simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos. No caso da proposta da Recorrida a taxa ofertada 
foi de (-)7,30, sendo este totalmente compatível com a realidade atual. 

Além disso, como pode a Recorrente alegar 
inexequibilidade com a oferta de (-)7,30 se a mesma tem a prática de ofertar 
descontos ainda maiores?? 

Recentemente, em 04 de maio de 2022, no Processo 
Licitatório 80/22, Pregão Presencial n° 024/2022 na cidade de Paulo de Faria a 
Recorrente VEROCHEQUE ofertou a taxa de (-)9,23% e em razão da inabilitação 
da  la  colocada  (BERLIN)  a Recorrente VEROCHEQUE que havia se classificado 
em 2° lugar com taxa de (-)9,23% foi habilitada e declarada vencedora. 
Vejamos: 
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PAULO DE FARI 

Unidade Quantidac  
UN 	e  Status  
Valor 	5400 
Unitário . Valor Tpta: 

187.34 1.011.636, Classificado 
00 

o 
190,60 1.029,240, Classificado 

00 

203,28 1.097 712, Classificado 
00 

0.00 	0,00 Desclassific  
ado  
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Hortedictilia refpeao 	propitiala120214e24 
e Apoio, o Pregoeiro procedeu análise das propostas escritas, quando  fat  verificado Se cada proposta atendia 

aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de 
fornecimento. Constatada a regularidade das propostas. passou a seiecionar os licitantes que Participarto da 
etapa de lances em razão dos preços propostos. conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a 
seguir:  

!tern  Código 	Descrição do Produto/Serviço 
1 	800.000.5 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 
Classi 48 	MUNICIPAIS 
f. 	Cpdigo 	Proponente LE,ofnepeelor 

7332 	BERLIN FINANCE  MEIOS DE 
PAGAMENTO LIDA 

2 	3731 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LIDA 

3 	7305 	MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE 
CARTÕES E SERVIÇOS  LTD  

cc 

cc 
cc  

o 

c.) 
o 
a) 

Item 	Código 	Descrição do Produto/Serviço 	 Unidade Quantidade 	. :. 
Código 	 Proponente / Fornecedor 	 Adjudicado Marca, 
1 	800.000 54 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  UN 	5400 
3731 8 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 	 Sim 	 i-P 

E 
o (i'• 

Ato continuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por 	— S. 
ale assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes 	2 
presentes e que assim o desejaram. 

f1/3  E RECURSO 	 a) (11  
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ENCERRAMENTO 	 -a?) as 
Ato continuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos reoLisitos 
estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista: 	 Z"5 • a.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAULO DE FARIA 
Estado de Sio Paulo  

CNN:  45.150.166/0001.22 

7331 	REAL  CARD  SOLUCOES EM 
PAGAMENTOS EIRELI 
Motivo: DOCUMENTAÇÃO NÃO ESTA EM 
CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS 
DO EDITAL 

ADJUDICAÇÃO 
vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso 

peios representantes presentes. o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas:  

3731 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.  
!tern  Código 	CNPJ: 06.344.497/0001-41 	 Unidade Quantidad Valor 	Valor Total 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. 2001 - 	 e 	Unitário 
CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14020- 
260 
Telefone: 16-40099511Fax: 4009-9511 
Descrição do Produto/Serviço 

800.000.5 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 	UN 	 5400 	19060 1.022 240, 
48 	MUNICIPAIS 00 
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É evidente que a Recorrente está com o intuito de 
tumultuar, pois se esta ofertou uma proposta de (-)9,23 no Município de Paulo 
de Faria é porque sabe não ser tal proposta inexequível, então porque vem 
nesta oportunidade alegar inexequibilidade no Pregão da Câmara de 
Severinia? Claramente porque não aceita o simples fato de não ter saído a 
vencedora. 

Ademais, a licitação visa selecionar a proposta mais 
vantajosa à Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista 
na Lei de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma 
absoluta e rígida. 

Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, o  art.  48 da Lei 8.666/93 não pode ser interpretado de 
maneira rígida. Vejamos: 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PROPOSTA INEXEQUÍVEL.  ART.  48, I E II, § 10, DA LEI 8.666/93. 
PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 
PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão controvertida consiste 
em saber se o não atendimento dos critérios objetivos 
previstos no  art.  48, I e II, § 1°, a e b, da Lei 8.666/93 para fins 
de análise do caráter exequível/inexequível da proposta 
apresentada em procedimento licitatório gera presunção 
absoluta ou relativa de inexequibilidade. 2. A licitação visa 
a selecionar a proposta mais vantajosa ei Administração 
Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no 
mencionado  art.  48 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos não pode ser avaliada de forma absoluta e 
rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada caso, 
averiguando-se se a proposta apresentada, embora 
enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, 
pode ser, concretamente, executada pelo proponente. 
Destarte, a presunção de inexequibilidade deve ser 
considerada relativa, podendo ser afastada, por meio da 
demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de 
que esta é de valor reduzido, mas exequível...' (REsp 
965.839/SP, rel. Min.  DENISE  ARRUDA, Primeira Turma, j. em 
15/12/2009). (g.n.) 

Este docurnecto fol.rIssinac 	a ' 	• do di itte tely1-$ '0(41)(VJAP, 
VIttlfr.arva..11..1(3c.S_A 4_ 	 di j 	• • 

Para verificaMeAMIWPW :qa* haa -R. 	4/Yre 	?.? §° vArJ -18rTA 4449-406  
Bairro Sitio  Tamboré Jubr-an I Barueri/SP — licitacaoPmegavalecard.com.br  1(17) 3225-4131 



1.  /- megavale 
CARD  

Diante do exposto, requer-se de Vossa Senhoria: 

I) o total indeferimento do recurso interposto pela empresa 
VEROCHEQUE, com o consequente arquivamento do 
processo. 

II) a manutenção da decisão proferida prla Comissão de 
Licitação -, devendo ser mantida A Recorrida  MEGA  VALE 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS DE LTDA como 
vencedora do certame com o DESCONTO DE (-)7,30 tendo 
em vista ter sido esta a melhor oferta, de melhor beneficio e 
exequibilidade. 

Nestes Termos, Pede deferimento. 

São José do Rio Preto/SP, 13 de junho de 2022.  

MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA 
Rafael Prudente Carvalho Silva 

OAB/SP 288.403 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) 

0 documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas  clique  no  link:  https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5717-1136-

46A4-1802  ou vá até o  site  https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é valido. 

Código para verificação: 5717-1136-46A4-1802 
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Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 | 8º Andar| Condominio Jacarandá Torre I |Barueri-SP| CEP 06.460-040 |(17) 3225-4131 
|www.megavalecard.com.br 

A empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.922.507/0001-72, Inscrição Estadual nº 206.617.377-110, estabelecida na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 
Rodrigues, 939, 8º Andar, Condomínio Jacarandá Torre I, CEP: 06.460-040, cidade de Barueri, estado de São Paulo, 
por seu representante legal abaixo assinado, interessada na participação no Convite nº 01/2022. 

PLANILHA DE RENTABILIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA 
 
Premissas Contratuais                                                                           

Convite: 01/2022 Câmara Municipal de Severínia - SP 

Data 13/06/2022 

Prazo do Contrato 12 Meses 

Quantidade de Cartões 9 

Valor total do Contrato R$ 86.400,00 

 

RECEITA TECNOLOGIA / REDE CREDENCIADA Valor Total  

Receita de Mensalidade 
Tecnologia 12 meses 

 R$ 32.400 

Valor de Adesão/Implantação  R$0,00 

 

RECEITA TAXA DE ADM. DIRETA DE REDE  

Receita Média 
Fornecedores/Lojistas (12 
Meses) 

(%) 7,00   R$ 6.048,00 

Valor de Compras (Média por 
Mês 

R$ 7.200,00   

 

OUTRAS RECEITAS DE REDE   

Outras Receitas (taxa de 
manutenção de tecnologia das 
redes) 12 meses 

 R$ 5.400,00 

Receita Adicional Sob 
Antecipação (média 30% da 
rede) 12 meses 

 R$ 2.073,60 

 

CUSTOS/DESPESAS DIRETAS MENSALIDADES/CARTÕES 

Custos/Processamentos 
Cartões (12meses) 

 -R$ 118,80 

Confecção de Cartões e 
Outros (R$) 

 -R$ 13,50 

 

CUSTOS/DESPESAS DIRETAS DA 
REDE 

  

Impostos (ISS 2%, IRPJ 7,30%, 
PIS 0,65%, COFINS 3,00% CSLL 
2,88%) 

15,83%   -R$ 7.269,38 

Custos Transações/Tecnologia  -R$ 16,20 

Custo Operação/Desp. Adm. % -R$ 40,50 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ 
DESCONTO (%/R$) 

(%) -7,30  

Valor Total Desconto sobre as 
Recargas (12 meses) 

 -R$ 6.307,20 

 

RESULTADO LIQUIDO   

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Prudente Carvalho Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2728-2A6E-F77F-DF2B.
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Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 | 8º Andar| Condominio Jacarandá Torre I |Barueri-SP| CEP 06.460-040 |(17) 3225-4131 
|www.megavalecard.com.br 

Total Receitas  R$ 45.921,60 

Desconto -7,30%  -R$ 6.307,20 

Total Despesas/Custos  -R$ 7.458,38 

 

TOTAL LÍQUIDO (12 MESES) R$ 32.156,02 

Rentabilidade em relação ao valor global já 
considerando o desconto de taxa de 
administração (%) 

(%) 37,21 
  

 
 

Barueri/SP, 13 de Junho de 2022. 
 
 

_______________________________________________  
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA ME 
CNPJ 21.922.507/0001-72 
Rafael Prudente Carvalho Silva 
CPF 350.882.968-51 
Sócio proprietário 

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Prudente Carvalho Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2728-2A6E-F77F-DF2B.
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2728-2A6E-

F77F-DF2B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 2728-2A6E-F77F-DF2B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAULO DE FARIA 
Estado de São Paulo 

CNP.It 45.150.166/0001-22 PAULO DE FARI 
_ 	, lionatitiack e veipeao  pelt  populhAd2021-2024 

ATA DE SESSÃO PUBLICA  

Proc. Licitatório n.° 000080/22 
PREGÃO PRESENCIAL n.° 024/2022 
Sessão: 1 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVES DE CARTÕES MAGNETICOS, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
GÉNERO ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Na data de 04 de maio de 2022, as 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo: 

Portaria Data 	Nome Cargo CPF RG 
5719 10/02/2022 ANGELINA CRISTI NA CARDOSO Membro 325.315.418- 330978020 

GUIMARÃES 10 
5719 10/02/2022 CLAUDIO  JOSE  DA SILVA Membro 106.377.488- 176225365 

83 
5719 10/02/2022 TADEU AUGUSTO DE ARAÚJO Pregoeiro 311.946.748- 350530324 

OLIVEIRA ROCHA 01 
5719 10/02/2022 VALERIA CRISTINA MOURA Membro 220.533.978- 35163597 

BERTOLLOTO 88  

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epigrafe. 

CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão peio Sr. Pregoeiro e, constatando a presença de interessados á sessão, teve inicio o 
credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presentes, visando ã comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a pratica das 
demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo: 

Codig Proponente / Fornecedor Tipo Empresa CNPJ Preferência de 
o 
Lance 

Representante CPF RG contrafação  (art.  44 
da  LC  123/2006) 

7332  BERLIN FINANCE  MEIOS DE PAGAMENTO OUTRAS 16.814.330/0001-50 Não 
Sim LTDA 441.828.888- 54.102.939-9 

CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA 04 
7305  MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE 21.922.507/0001-72 Não 
Sim CARTÕES E SERVIÇOS  LTD  014.255.028- 35.990.348-4 

MARCIO PONZO 06 
7331 REAL  CARD  SOLUCOES EM PAGAMENTOS ME 12.515.796/0001-02 Sim 
Sim EIRELI 004.660.553- 160566920000 

ANDRE SOBRAL SANTOS 31 
3731 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. ME 06.344.497/0001-41 Sim 
Sim CARLOS HENRIQUE NECCHI 785.821.138- 6376428 

20 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 
Ao termino do credenciamento, o Sr, Pregoeiro auxiliado pela equipe 
Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação esta 
contendo a Proposta e os Documentos de habilitação, respectivamente. 

e apoio recebeu as declarações dos 
ecidos no Edital e os dois Envelopes 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Ato continuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e. corPKa colaboraçâo-dos membros da Equ 

Fone: (17) 3802-9200 
Rua XV de Novembro, 790 - Centro 

- 
CEP. 15.490-000 - Paulo de Faria-SP. 	47"  

1  

Pe 



Unidade 
Melhor 
Preço 

190,  

Quantidade 
Situação/Obs.  

UN 5400  
Aceito 
através  de La ce  

800.000.54 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORESÀ UNICIPAIS 
5 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
3731 

1 

Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP. 

Lizt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAULO DE FARIA 
Estado de São Paulo  

CNN:  45.150.166/0001-22 PAULO DE FAR 
iioneseenspeitopekporub*2021.2924 

e Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado -se dada proposta atendia 
aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de 
fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da 
etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a 
seguir: 

Item Código 	Descrição do Produto/Serviço 
1 	800,000.5 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 
Classi 48 	MUNICIPAIS 
f, Código _proponentelFornecedor 
1 	7332 	BERLIN FINANCE  MEIOS DE 

PAGAMENTO LTDA 

2 	3731 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 

3 	7305 	MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE 
CARTÕES E SERVIÇOS  LTD  

7331 	REAL  CARD  SOLUCOES EM 
PAGAMENTOS EIRELI 
Motivo: DOCUMENTAÇÃO NÃO ESTÁ EM 
CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS 
DO EDITAL 

 

Unidade Quantidad  
UN 	e 	Status  
Valor 	5400 	Lance 
Unitário 	Valor Total 

187,34 1.011.636, Classificado 
00 

190,60 1.029.240, Classificado 
00 

203,28 1.097,712,  Classificado  
00 

0,00 	0,00 Desclassific 
ado  

Marca 

 

RODADA DE LANCES,  LC  123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior prego e os demais em ordem decrescente de valor. A 
sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir  

!tam 
1  
Rodada  N° 

Lance  

Código 
800.000,5 
48 
Código 

Descrição do Produto/Serviço 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
SERVIDORES MUNICIPAIS 
Proponente / Fornecedor 

Unidade  
UN 

Desconto 

Quantidad 
e 

5400 	Situação 
W. Lance  
Unit.  

Data/Hora 

1 1 7305  MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE 0,00 Declina 04/051202 
CARTÕES E SERVIÇOS  LTD  2 11:16:38 

1 2 3731 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 0,00 Declina 04/05/202 
2 11:17:56 

1 3731 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 0,00 Declina  (LC  
123/2006) 

7332  BERLIN FINANCE  MEIOS DE 0,00 187,34 Finalizado 04105/202 
PAGAMENTO LTDA 2 11:18:43 

SITUAÇÃO DOS ITENS 
Declarada encerrada a etapa de lances,  LC  123 2006 e Negociação. As ofertas foram 
lista de situação dos itens: 
Item 	Código 	Descrição do Produto/Serviço  

Cod.  Fom Proponente Fornecedor 

classificadas, conforme 

Fone: (17) 3802=9200 



Quantidad Valor 	Valor Total 
e 	Unitário 

5400 	190 60 1.029.240, 
00 

1.029.240, 
00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAULO DE FARIA 
Estado de São Paulo  

CNN::  45.150.166/0001-22 

ABILITAÇÃO 
Aberto o 20  Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos 
habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista: 

Código Proponente / Fornecedor Tipo Representante Situação 
Empresa 

7332  BERLIN FINANCE  MEIOS DE PAGAMENTO OUTRAS CRISTIANE SANTOS In abitado 
LTDA DE OLIVEIRA 

7305  MEGA  VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MARCIO PONZO Apto 
SERVIÇOS  LTD  Negociação 

7331 REAL  CARD  SOLUCOES EM PAGAMENTOS ME ANDRE SOBRAL Apto 
EIR ELI SANTOS Negociação 

3731 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. ME CARLOS HENRIQUE Apto 
NECCHI Negociação 

ADJUDICAÇÃO 
A vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso 
pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens do pregão as empresas: 

PAULO DE FARIA 
Wmesbeteele e nerede'PelarPu64"021-2024  

de  

Item 	Código 	Descrição do ProdutolServiço 
Codigo 	 Proponente / Fornecedor 
1 	800.000 54 AUXILIO ALIMENTAÇÂO SERVIDORES MUNICIPAIS 
3731 8 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 

Unidade Quantidade 
Adjudicado Marca  
UN 	5400 
Sim 

Ato continuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por 
ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes 
presentes e que assim o desejaram, 

RECURSO 
NÃO HOUVE 

ENCERRAMENTO 
Ato continuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o 
estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista: 

3731 	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
Item Código 	CNPJ: 06.344.497/0001-41 	 Unidade 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 - 
CENTRO, RIBEIRÃO PRETO- SP, CEP: 14020- 	, 
260 
Telefone: 16-40099511Fax: 4009-9511 
Descrição do Produto/Serviço 

1 	800.000.5 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 	UN  
48 	MUNICIPAIS 

Total do Proponente 

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele jassinada, juntamente com os membros de sua 
Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes  pre  ntes e que assim o desejaram. 

atendimento dos requisitos 

Fone: (17) 3802-9200 
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000- Paulo de Faria-SP. 	40 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAULO DE FARIA 
Estado de São Paulo 

CNPJ: 45.150,166/0001.22 

OCORRÊNCIAS 
A empresa  LE CARD  ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, protocolou 3 envelopes contento a proposta, o 
que não condiz com o previsto no Edital, de tal modo que a mesma não foi credenciada para participação no 
certame. 
A empresa REAL  CARD  SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI, representada pelo Sr. ANDRE SOBRAL 
SANTOS, manifestou, conforme consta em manifesto escrito, não ter interesse na abertura de sua proposta 
A empresa  BERLIN FINANCE  MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, representada pela Sra. CRISTIANE SANTOS DE 
OLIVEIRA, não apresentou a Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual. conforme consta no item 
H - REGULARIDADE FISCAUTRABALHISTA, subitem c. Assim, declarada inabilitada, passando então para a 
empresa 2° colocada no certame. 

PAULO DE FARI 
iimsfuiagie erespettope[apopuiçarY2021.2124  

VALERIA CRISTINA MOURA BERTOLLOTO 
CPF.: 220.533.978-88 

97 

DE 10/02/2022 

ASSINAM 
Comissões / Portarias:  

ANGELINA CRISTINA CARDOSO  GU  IMARAES 
CPF.: 325.315.418-10 
RG.: 330978020 
Cargo: Membro 
PORTARIA: 5719 DE 10/02/2022  

DIO  JOSE.  DA SILVA 
-377.486-83 

RG.: 1762253'5 
Cargo: Membro 
PORTARIA: 5719 DE 10/02/2022 

TADEUXUGO-ETE-AF2A0J6 OLIVEIRA ROCHA 
CPF.: 311.946.748-01 
RG.: 350530324 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 5719 DE 10/02/2022 	

/4
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/PORTARIA: 

Proponentes:  

	 LL1  
Representante;, (>115TIANE SANTOS DE OLIVEIRA 
CPF.: 441.826.888-04 ; 	 C 
RG.: 54.102.939-9 	 R 

IA Empresa: BERN-FIN'ANCE MEIOS DE PAGAMENTO Emp 
LTDA 	 CART  

LE  ADMINISTRADORA  DE 
ES E SRVIÇOS LTD  

Representante: ANDRE SOBRAL SANTOS 	 RepresentaatARLOS HENRIQUE NECCHI 
CPF.: 004.660.563-31 	 CPF.: 765.821.138-20 
RG.: 160566920000 	 Ra.  6376428 
Empresa: REAL  CARD  SOLUCOES EM PAGAMENTOS Empresa: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.. 
EIREL3 

Fone: (17) 3802-9200 
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP. 



 

Processo Licitatório nº 080/2022 

Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2022 

Tipo: Menor preço Global  

Data da Abertura: 18 de abril de 2022 

Data do Encerramento: 04 de maio de 2022 

 

1. PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA, inscrita no CNPJ nº 

45.150.166/0001-22, com sede à Rua XV de Novembro, nº 790, centro, na cidade de 

Paulo de Faria/SP, Estado de São Paulo, torna público que realizará licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 

com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 

123/2006 e Decreto Municipal nº 864 de 04 de janeiro de 2007, do tipo menor preço. O 

PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

conforme designação contida nos autos do processo. 

O julgamento será realizado tomando como critério o MENOR PREÇO (MAIOR 

PERCENTUAL DE DESCONTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 

Será declarada vencedora a proposta: DE MENOR PREÇO  

As propostas serão recebidas e abertas em sessão pública a ser realizada às 09:00 

horas do dia 04 de maio de 2022, tendo como local a sede desta Prefeitura. 

 

2. OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação 

eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador 

com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, conforme especificações 

constantes do Anexo I, do presente Edital.  

 

3. TIPO DO PREGÃO: 

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto correrão por conta 



 

do(s) crédito(s) orçamentário(s) sob a(s) classificação(ões) funcional(is) 

programática(s) e categoria econômica abaixo discriminadas:  

 

Ficha:   78 

Unidade:  020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Funcional:  08.244.0007.2013.0000 Manut. Do Dept. Munic. De Assistência Social 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   105 

Unidade:  020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

Funcional:  10.301.0010.2020.0000 Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   252 

Unidade:  020601 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Funcional:  15.452.0020.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   158 

Unidade:  020401 ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional:  12.361.0014.2026.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   31 

Unidade:  020102 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Funcional:  04.122.0003.2005.0000 Manutenção das Atividades Administrativas 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   218 

Unidade:  020405 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 

Funcional:  12.365.0017.2033.0000 Manutenção da Pré Escola 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

 



 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar deste Pregão empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, de interessadas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e 

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, 

estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

5.3. Empresas que se encontram em Recuperação Judicial deverão apresentar o plano de 

Recuperação Homologado pelo Juiz. 

 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 

(N° 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02): 

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n° 01) e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) deverão ser apresentados, 

fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome 

da proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022 

Razão Social:  

Endereço completo da licitante: 

CNPJ Nº............................. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.............................. 

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022 

Razão Social:  

Endereço completo da licitante: 

CNPJ Nº............................. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.............................. 

6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, 

redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo A PROPOSTA 



 

DATADA E ASSINADA NA ÚLTIMA FOLHA E RUBRICADA NAS DEMAIS 

PELO REPRESENTANTE LEGAL OU PELO PROCURADOR, JUNTANDO-SE 

A PROCURAÇÃO. 

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope n° 01) obedecerá aos comandos contemplados nos subitens 6.3., 

6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3. 

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 

6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) poderão ser 

apresentados em original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou 

por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, 

e inclusive expedidos via Internet. 

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 

do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida 

autenticação. 

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser 

apresentado não poderá integrar o ENVELOPE. 

6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados 

terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do 

PREGOEIRO. 

6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a 

indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, 

inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada. 

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 

traduzidos para o português por tradutor público juramentado. 

6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 

expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos 

envelopes. 

 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA: 

7.1. A PROPOSTA, que será elaborada e apresentada segundo as especificações contidas 

no Anexo I, deverá conter: 

a) o número do Processo e número deste PREGÃO; 



 

b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato; 

c) apresentar a descrição resumida do objeto do PREGÃO, em conformidade com as 

especificações contidas no ANEXO I, a descrição referida deve ser firme e precisa, sem 

alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 

um resultado; 

d) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação. 

e) As empresas interessadas deverão fornecer proposta comercial, constando a Taxa de 

Administração em conformidade com o Anexo I - Proposta Comercial. 

 

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

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

as demais, se houver, em eventual contratação. 

 

7.2. A proposta comercial deverá conter as seguintes informações: 

a) Valor devido pela prefeitura por cada crédito, expresso em reais; 

b) Valor percentual da taxa de administração, para totalidade do objeto da presente 

licitação (vale alimentação), expressa em porcentagem; 

 

7.3. O objeto deverá ser executado considerando todos os cartões confeccionados de 

conformidade com estabelecido no edital, e todas e quaisquer despesas de confecção, 

embalagem, transporte e seguro correrão por conta da contratada, sem qualquer ônus para 

prefeitura; 

7.4. Os preços ofertados deverão abranger todos os tributos, taxas, encargos sociais, 

trabalhistas, frete, seguro específico dos serviços prestados para a garantia de pessoas e 

bens e demais custos inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do 

Contrato, sendo certo que qualquer divergência relativa à correta indicação de sua 

composição é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, que arcará com os 

respectivos ônus. 

7.5. A apresentação de taxa de administração negativa não implicará violação ao disposto 

no art. 44, § 3.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que seja comprovada a viabilidade 

econômica da proposta. 



 

7.6. Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da 

respectiva conta; 

7.7. Constar o fornecimento para cada contemplado com o benefício, sem qualquer custo, 

01 (um) cartão-alimentação (cartão magnético eletrônico com chip e senha), com sistema 

de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, sendo que os valores a 

serem creditados serão mensais e cumulativos. Caso seja necessária a emissão de outro 

cartão-alimentação, não poderá ser cobrada taxa do beneficiário. 

 

7.2. PRAZO DE PAGAMENTO: – Até o 5º dia útil de cada mês, a CONTRATADA 

deverá creditar o valor informado pela Prefeitura Municipal no cartão de cada funcionário 

que tenha direito ao respectivo crédito mensal e após a efetivação dos respectivos créditos 

em todos os cartões, deverá emitir a Nota Fiscal, sendo que a mesma será quitada pela 

Prefeitura Municipal em até 15 (quinze) dias, após a conferência e aceite do 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

7.3. Nas Notas Fiscais deverá constar também: 

a) Taxa de Administração; 

b) Número do Pregão Presencial; 

c) Objeto do contrato; 

d) Período a que se referem; 

e) Inserir o número de Beneficiários. 

 

7.4. O valor total referente à taxa de Administração será compensado no valor total a ser 

pago à CONTRATADA em relação ao total dos créditos efetivado nos cartões dos 

funcionários. 

7.5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A Prestação dos Serviços terá o prazo 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por idênticos períodos, limitados ao prazo 

máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação vigente. 

 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do 

PREGÃO são os seguintes: 

 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 



 

a) registro comercial, para empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

comprobatórios de eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

II - REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da Certidão, e 

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade 

do Empregador", com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de 

entrega dos envelopes. 

c) Prova de situação regular junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Certidão negativa da Dívida Ativa perante, a 

União, Estado e Município onde a empresa está localizada, Prova de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame; 

d) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

perante a Justiça do Trabalho (Lei federal nº 12.440/2011). 

* a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de 

não se encontrar em nenhuma das situações previstas no § 4º, do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

a) certidão negativa de falências, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data 

prevista para apresentação dos envelopes ou no caso de recuperação judicial, deverá 

apresentar o plano de recuperação judicial homologado pelo juiz. 

 



 

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado (original ou cópia autenticada), em 

nome do licitante, que comprovem quantitativos razoáveis, assim considerados de 50% 

(cinquenta por cento) da execução pretendida. 

 

b) O(s) atestado(s) deverá(ao) conter: 

- Prazo contratual, datas de início e término; 

- Objeto fornecido; 

- Quantidades fornecidas 

- Caracterização do bom desempenho da licitante; 

- Outros dados característicos e, 

- A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. 

 

c) DECLARAÇÃO do licitante, sob as penas da lei, consignando que apresentará, se 

vencedora do certame, comprovação de possuir, nesta cidade de Paulo de Faria - SP, uma 

rede de, no mínimo, 05 (cinco) estabelecimentos comerciais credenciados para o 

fornecimento de alimentos, com abrangência de produtos na maior variedade possível, 

sendo que, no rol apresentado, deverá constar: supermercados, mercearias, açougues, 

comércio de laticínios e/ou frios, panificadoras e similares, bem como, na região 

abrangendo um raio de aproximadamente 100 (cem) quilômetros, mínimo de 05 (cinco) 

supermercados de grande/médio porte, 02 (duas) diferentes redes de hipermercados, 04 

(quatro) padarias e similares, 05 (cinco) açougues, 02 (duas) mercearias, 01 (um) 

hortifrutigranjeiro, 01 (um) comércio de laticínios e/ou frios, conforme modelo constante 

do ANEXO VI deste Edital. 

 

d) A comprovação do item acima se dará pela empresa contratada e será através de 

apresentação de relação constando razão social, CNPJ, endereço e telefone, num prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato. 

 

 

 

 



 

V - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

administração; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO II. 

b) declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei nº 9.854/99. Faculta-

se a utilização do modelo constante do ANEXO III; 

8.2. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento 

àquele exigido no EDITAL e seus ANEXOS. 

 

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço eletrônico 

através do site www.paulodefaria.sp.gov.br e no Paço do Município, sito à Rua XV de 

Novembro nº 790, de segunda a sexta feira, das 13:00 às 17:00 horas. 

9.2. O aviso do EDITAL será afixado no quadro do Paço Municipal e Publicado no Jornal 

Diário Oficial do Município. 

 

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos 

sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a 

solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, observado, para tanto, 

o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 

do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a 

integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 

 

11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 

de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

http://www.paulodefaria.sp.gov.br/


 

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de 

requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 

no endereço e horário constantes do subitem 9.1.  

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar 

do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar 

divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 

implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) 

alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e 

designação de nova data para a realização do certame, se o caso. 

 

12. CREDENCIAMENTO: 

12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, 

consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da 

proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do 

aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, 

identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

fotografia. 

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente 

em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre 

a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde 

esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário, bem 

como reconhecimento de firma. 

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de 



 

procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

Ressaltando que a aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à 

apresentação do original ao PREGOEIRO, para a devida autenticação. 

12.4. É admitido somente um representante por proponente. 

12.5. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em 

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da 

proponente neste PREGÃO, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais 

atos, inclusive recurso. 

12.6. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o 

PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte 

consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 

 

13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 

OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OS ENVELOPES 

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

13.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 

CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA 

DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se 

encerre da fase de CREDENCIAMENTO. 

13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES 

PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se  

em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada a utilização do 

modelo constante do ANEXO IV. 

13.1.2. A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE NOS TERMOS DO ANEXO V, SERÁ RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE 

NESTA OPORTUNIDADE. 

13.2. Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO 

DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a 

exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, 



 

impossibilitando, em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue 

participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES 

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 

14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

e sob a guarda do PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE. 

 

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS: 

15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as 

exigências fixadas nos itens 6 e 7. 

15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da 

conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante. 

15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e 

o valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em 

obediência ao critério do menor preço. 

 

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que: 

a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 

apresentação; 

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados 

ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 

d) apresentar preço(s) manifestamente inexeqüível(is) 

e) apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero; 

 

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES 

VERBAIS: 



 

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO 

selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha 

apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que haja oferecido propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão 

estabelecida no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na 

classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, 

quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham 

sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 

17.1.2. 

17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para 

efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez 

por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) 

propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou 

b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se 

houver. 

17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2., letras 

“a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das 

proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de 

sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance. 

17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o 

PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive 

para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo 

quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do 

PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as 

hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer 

ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, 

que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço.  



 

18.1.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao 

valor da menor PROPOSTA ESCRITA e/ou do último menor LANCE VERBAL 

oferecido, observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: 1,0% (Hum por 

cento) do valor apurado na proposta de menor valor ou do lance imediatamente 

anterior.  

18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 

OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente 

da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a 

proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. 

18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar 

lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final. 

18.4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento 

enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

18.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 

quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

18.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento 

de lance(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO 

examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

18.7. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de 

menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade 

do objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente 

da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 

mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa 

realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios 

possíveis para a correspondente verificação. 



 

18.11. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 

propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor 

preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) 

em que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a 

proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 

18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação 

de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance 

verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 

16, salvo rasuras que não comprometam partes essenciais. 

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento 

da documentação de natureza declaratória na própria sessão. 

18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13, a correção da(s) falha(s) 

formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a 

apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação 

desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que 

venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). 

18.15. Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto à regularidade 

fiscal, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de 

pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante 

justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. 

18.16. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.15., implicará 

decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 25 

do ato convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 

4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

18.17. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a 

proponente será declarada vencedora. 

18.18. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 

habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo 

sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto 

ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões 

estampadas nos subitens antecedentes. 



 

18.19. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação 

da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja 

proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; 

observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

 

19. RECURSO ADMINISTRATIVO: 

19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do 

PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, 

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se 

imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em 

ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

RECORRENTE. 

19.4. Após a apresentação das contra razões ou do decurso do prazo estabelecido para 

tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-

lo, devidamente informados, à autoridade competente para decisão. 

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL. 

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

20. ADJUDICAÇÃO: 

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 

PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) 

objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

 

21. HOMOLOGAÇÃO: 

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 



 

21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 

proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora, respeitada a validade de sua(s) 

proposta(s). 

 

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 

9.2. O aviso do resultado será publicado no Jornal Diário Oficial Eletrônico Municipal e 

no site da Prefeitura Municipal. 

 

23. CONTRATAÇÃO: 

23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 

proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, observada a ampla defesa e o 

contraditório. 

23.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) 

expedida(s) pela Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, sito à Rua XV de Novembro, n° 

790, Centro, Paulo de Faria/SP. 

23.3. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de 

comunicação que comprove a data do correspondente recebimento. 

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 

LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até 

o 5° (quinto) dia útil, contado da data da convocação. 

23.5. Para a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por meio da 

Internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita 

Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. 

23.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) 

indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos 

documentos correspondentes. 

23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) 

adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 25 e subitens. 



 

24. DISPENSA DE GARANTIA: 

24.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO. 

 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

25.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PAULO DE FARIA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos 

contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, publicada no DOU. de 

18/07/2002. 

25.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

publicada no DOU. de 22 /06/1.993. 

25.3. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) 

ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e 

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença 

de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) 

não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

25.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa. 

25.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 

implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração 

de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem 

comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes. 

26.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 

for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos 

neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

26.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 



 

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em 

sentido contrário. 

26.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem 

que caiba direito a qualquer indenização. 

26.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 

afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 

aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 

26.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de 

sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer 

hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do 

PREGÃO. 

26.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da 

proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

26.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 

26.9. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) 

adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

26.10. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo 

PREGOEIRO, com base na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos da 

legislação federal e princípios gerais de direito. 

 

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 18 de abril de 2022. 

 

MÁRIO DE FELÍCIO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal. 

 

TADEU AUGUSTO DE ARAÚJO OLIVEIRA ROCHA 

PREGOEIRO 

 

 



 

Processo Licitatório nº 080/2022 

Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2022 

Tipo: Menor preço Global  

Data da Abertura: 18 de abril de 2022 

Data do Encerramento: 04 de maio de 2022 

 

ANEXO I  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO E DESCRITIVO  

 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale 

alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com 

microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, conforme 

quantidade e especificações abaixo discriminadas: 

  

ITEM (A) (B) QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

CRÉDITOS / MÊS 

C) VALOR DO 

CRÉDITO POR 

CARTÃO / MÊS 

VALOR DEVIDO PELA 

PREFEITURA POR CADA 

CRÉDITO /TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 

DISTRIBUIÇÃO E 

FORNECIMENTO DE 

CARTÕES DE VALE 

ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO 

MAGNÉTICO OU DE SIMILAR 

TECNOLOGIA, EM PVC, 

EQUIPADO COM 

MICROPROCESSADOR COM 

CHIP ELETRÔNICO DE 

SEGURANÇA, COM 

 

 

450 

(QUATROCENTOS 

E CINQUENTA) / 

MÊS 

 

 

R$ 210,00 

(DUZENTOS E 

DEZ REAIS) 

PARA CADA CRÉDITO DE R$ 

210,00 

EFETIVAMENTE REALIZADO, A 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DEVERÁ 

TRANSFERIR R$ 

_______________ 

(___________________) 

 

PARA A EMPRESA 

CONTRATADA CONCLUINDO 

PELA 

TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DE*: ________ % 

(________) 



 

RECARGAS MENSAIS, COM 

ABASTECIMENTO NO VALOR 

INDIVIDUAL MENSAL DE 

R$210,00 (DUZENTOS E DEZ 

REAIS). 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

 

VALOR TOTAL: 
 

 

 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

2.1 – A contratada deverá fornecer cartão alimentação que conte com chip de segurança 

contra clonagens e fraudes, para aquisição de gêneros alimentícios de primeira 

necessidade em estabelecimentos comerciais. 

2.2 – Declarada a licitante vencedora, será aberto o prazo de 15 (quinze) dias, condição 

esta para assinatura do Contrato, para que esta apresente a relação de no mínimo, 05 

(cinco) estabelecimentos comerciais credenciados para o fornecimento de alimentos, com 

abrangência de produtos na maior variedade possível, sendo que, no rol apresentado, 

deverá constar: supermercados, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, 

panificadoras e similares, bem como, na região abrangendo um raio de aproximadamente 

100 (cem) quilômetros, mínimo de 05 (cinco) supermercados de grande/médio porte, 02 

(duas) diferentes redes de hipermercados, 04 (quatro) padarias e similares, 05 (cinco) 

açougues, 02 (duas) mercearias, 01 (um) hortifrutigranjeiro, 01 (um) comércio de 

laticínios e/ou frios, da qual deverá constar ainda, a razão social completa do (s) 

estabelecimento (s), CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-mail e nome do 

representante (pessoa de contato). 

2.2.2 – Dentro das quantidades mínimas previstas acima, devem constar redes diferentes 

para cada porte de estabelecimento de modo a garantir a competitividade e a 

vantajosidade aos beneficiários em razão da possibilidade de realização de pesquisa para 

comparação de preços. 



 

2.2.4 – A contratada deverá manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede, 

indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 

2.2.7 – Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos 

estabelecimentos a critério da Administração Municipal. 

2.3 – A validade do Cartão não poderá ser inferior a 18 (dezoito) meses, contados da data 

de sua emissão. 

2.5 – Para efeito de controle dos recursos destinados aos usuários, a empresa contratada 

deverá, quando solicitado, apresentar relatório analítico do uso dos recursos junto à rede 

de estabelecimentos credenciados e, no desligamento, apresentar o saldo remanescente 

da conta do usuário. 

2.6 – O sistema disponibilizado pela contratada aos usuários deve possibilitar a consulta 

do saldo disponível após cada compra realizada e ainda: 

a) Consulta (pela internet ou através de central telefônica) de extrato dos cartões 

eletrônicos. 

b) Consulta da rede de estabelecimentos credenciados. 

c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano (pela internet ou através de central 

telefônico). 

d) Solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via de senha 

pela internet ou através de central telefônica. 

2.7 – O sistema de administração e gerenciamento da Contratada deverá permitir a 

Contratante a emissão de relatórios para o controle e gestão das informações sobre os 

usuários e respectivas despesas de alimentação, bem como: 

A) Realização de operações de cadastro. 

B) Emissão e cancelamento de cartões. 

C) Emissão e cancelamento de pedidos. 

D) Consulta de saldo e extratos. 

2.8 – O processamento das informações relativas às operações realizadas por cada um dos 

usuários deverá ocorrer de forma automática, quando da efetivação da compra. 

2.9 – A liberação dos créditos para os servidores será mensal, até o 5º dia útil de cada 

mês, de acordo com as quantidades solicitadas pela Administração Municipal; 

2.10 – A contratada deverá administrar e fornecer o objeto da contratação, conforme 

solicitação da Administração Municipal, englobando as atividades (obrigações) 

constantes deste Termo de Referência e do Contrato. 



 

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

contratação. 

2.13 – A quantidade de cartões e o valor repassado pela Prefeitura do Município poderá 

ser alterada no caso de novas contratações e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, 

serão definidas pela Administração Municipal de acordo com a rotatividade dos 

servidores, sem necessidade de formalização de aditivos. 

2.14 – A CONTRATADA DEVERÁ REEMBOLSAR PONTUALMENTE, NO PRAZO 

MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL, OS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PELO VALOR DOS VALES UTILIZADOS, 

INDEPENDENTEMENTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICANDO 

ESTABELECIDO QUE O MUNICÍPIO NÃO RESPONDERÁ SOLIDÁRIA E 

SUBSIDIARIAMENTE, POR ESSE REEMBOLSO. 

2.15 – A contratada deverá emitir 2ª via do cartão para substituição de cartão perdido, 

roubado, cancelado ou danificado sem ônus para o município. 

2.17 – No ato da entrega à Administração, os cartões deverão estar embalados 

individualmente e com identificação nominal. 

2.18 – Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo aos 

padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da distribuição 

e da utilização no pagamento das despesas. 

2.19 – As informações cadastrais dos servidores do município serão fornecidas à 

contratada na data de assinatura do contrato. 

2.20 – Os cartões eletrônicos deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: 

Denominação completa do Município, nome por extenso do funcionário e número 

sequencial de controle individual. 

2.22 – Caso a tecnologia ofertada necessite de terminal de recarga/consulta, este deverá 

ser disponibilizado pela contratada sem nenhum custo para o município. 

2.23 – Os créditos inseridos nos cartões, se não utilizados dentro do mês de competência, 

deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os servidores 

do município em hipótese alguma sejam prejudicados com a perda de créditos. 

2.24 – Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120 

(cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.  

 

3. FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 



 

3.1. Os cartões deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis após a empresa 

vencedora ter recebido a solicitação, na Rua XV de novembro, nº 790. Esse prazo também 

se aplica às hipóteses de solicitação de segunda via de cartão. 

3.2. O abastecimento no valor individual de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) deverá ser 

realizado mensalmente conforme requisição da Administração. 

3.3. Cada usuário terá direito, sem qualquer custo, a 01 (um) cartão-alimentação, sendo 

os valores mensais e cumulativos e caso seja necessária a emissão de segunda via do 

cartão alimentação, não poderá ser cobrada taxa do funcionário. 

 

NOTA: 

I – As licitantes somente serão selecionadas à etapa de lances, se cotarem os serviços de 

acordo com as especificações mínimas deste edital. 

 

Local / Data: 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 

Identificação da Empresa 

 

MÁRIO DE FELÍCIO NETO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

Identificação da licitante 

 

Processo Licitatório nº 080/2022 

Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2022 

Tipo: Menor preço Global  

Data da Abertura: 18 de abril de 2022 

Data do Encerramento: 04 de maio de 2022 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação 

eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador 

com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, conforme especificações 

constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, vem pelo presente, através de seu 

representante legal, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, 

que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de 

qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere 

essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 

Por ser verdade, assina a presente. 

 

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

Nome 

CPF 

RG 

 

Assinatura:  _________________________ 

 

 



 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

Identificação da licitante 

 

Processo Licitatório nº 080/2022 

Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2022 

Tipo: Menor preço Global  

Data da Abertura: 18 de abril de 2022 

Data do Encerramento: 04 de maio de 2022 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), abaixo nomeado, no uso de suas atribuições legais, 

vem: DECLARAR, perante a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, para fins de 

participação no processo licitatório mencionado, sob as penas da Lei, que está em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V 

do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

(Local)..................., ............... de ................................ de ____. 

 

_________________________ 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 



 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À Prefeitura Municipal de Paulo de Faria 

Processo Licitatório nº. 080/2022 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/2022 

 

 

   A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal 

indicado, declara sob as penas da lei que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

através dos documentos integrantes dos envelopes nº 02, sob pena de sujeição às 

penalidades previstas no Edital de Pregão Presencial nº 024/2022, que dispõe sobre a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale alimentação 

eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador 

com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, conforme especificações 

constantes no anexo I. 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Representante legal: ___________________  

 

Cargo: ______________________________ 

 

RG: ________________________________ 

 

CPF:_______________________________ 

 

 

  



 

ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARO, 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 

da PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Paulo de Faria/SP. 

 

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante 

Nome do representante:......................................... 

RG nº............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI  

MODELO DE DECLRAÇÃO DE COMPROMISSO DE 

CREDENCIAMENTO 
 

DECLARAÇÃO 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2022. 

 

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério 

da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede na ________________________ 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os 

fins de cumprimento do exigido pelo Edital do Pregão Presencial nº. 024/2022 

DECLARA estar ciente da necessidade da apresentação da relação de estabelecimento 

para assinatura do contrato, num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

encerramento do certame, a relação dos estabelecimentos credenciados, na qual 

constarão, no mínimo, 05 (cinco) estabelecimentos comerciais localizados na cidade de 

Paulo de Faria - SP, credenciados para o fornecimento de alimentos, com abrangência de 

produtos na maior variedade possível, sendo que, no rol apresentado, deverá constar: 

supermercados, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, panificadoras e 

similares, bem como, na região abrangendo um raio de aproximadamente 100 (cem) 

quilômetros, mínimo de 05 (cinco) supermercados de grande/médio porte, 02 (duas) 

diferentes redes de hipermercados, 03 (três) atacadistas, 04 (quatro) padarias e similares, 

05 (cinco) açougues, 02 (duas) mercearias, 01 (um) hortifrutigranjeiro, 01 (um) comércio 

de laticínios e/ou frios, estando ciente da responsabilização no caso do não cumprimento 

deste compromisso assumido, conforme as disposições do respectivo edital e seus anexos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

_____________ , ____ de _____________ de 2022. 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

NOME: ____________________________________________________________ 

RG nº. _____________________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: _________________________________________________ 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 

Habilitação. 



 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O 

MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA E DE OUTRO A 

EMPRESA_____________________________________ PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO, 

MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EM PVC, EQUIPADO COM 

MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, COM 

RECARGAS MENSAIS. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, celebram de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA, com sede à Rua XV de Novembro, nº 790, 

Centro, CEP. 15.490-000, na cidade de Paulo de Faria - SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 

45.150.166/0001-22, representada neste ato pelo Senhor Prefeito Mário de Felício Neto, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

___________________, com sede em _____________, inscrita no CNPJ/MF n°. 

________________-__, neste ato representada por seu sócio administrador, senhor 

____________________,  doravante  simplesmente denominada CONTRATADA, têm, 

entre si, justo e avençado o presente contrato, com inteira sujeição às Leis Federais nº. 

10.520/2002 e nº 8.666/1993, em razão de licitação realizada na modalidade de Pregão 

sob nº. 024/2022, do Processo Licitatório nº. 080/2022, mediante as cláusulas e condições 

a seguir enumeradas, que aceitam e se comprometem a cumprir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA   

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale 

alimentação eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com 

microprocessador com chip eletrônico de segurança, com recargas mensais, conforme 

especificações constantes no Anexo I, do Edital. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO: 



 

2.1- Compete a CONTRATANTE, além das disposições contidas no Edital: 

2.1.1.- A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos 

orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar 

a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 

2.1.2. – A CONTRATANTE acompanhará e fiscalizará a execução do objeto deste 

contrato através do Chefe de Departamento de Pessoal, Sr. Andrei Duarte Ribeiro Frigeri. 

2.2 - Compete a CONTRATADA, além das disposições contidas no Edital: 

2.2.1.- A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que 

venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para 

terceiros, devendo prestar o serviço do objeto referente a este contrato de acordo com os 

termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente. 

2.2.3. – A CONTRATADA deverá apresentar na sua relação, no mínimo, 05 (cinco) 

estabelecimentos comerciais credenciados para o fornecimento de alimentos, com 

abrangência de produtos na maior variedade possível, sendo que, no rol apresentado, 

deverá constar: supermercados, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, 

panificadoras e similares, bem como, na região abrangendo um raio de aproximadamente 

100 (cem) quilômetros, mínimo de 05 (cinco) supermercados de grande/médio porte, 02 

(duas) diferentes redes de hipermercados, 04 (quatro) padarias e similares, 05 (cinco) 

açougues, 02 (duas) mercearias, 01 (um) hortifrutigranjeiro, 01 (um) comércio de 

laticínios e/ou frios, da qual deverá constar ainda, a razão social completa do (s) 

estabelecimento (s), CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-mail e nome do 

representante (pessoa de contato). 

2.2.4 – Dentro das quantidades mínimas previstas acima, devem constar redes diferentes 

para cada porte de estabelecimento de modo a garantir a competitividade e a 

vantajosidade aos beneficiários em razão da possibilidade de realização de pesquisa para 

comparação de preços. 

2.2.5 – A CONTRATADA deverá manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua 

rede, indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 

2.2.7 – Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos 

estabelecimentos a critério da Administração Municipal. 

2.2.8 – A validade do Cartão não poderá ser inferior a 18 (dezoito) meses, contados da 

data de sua emissão. 

2.3 – Para efeito de controle dos recursos destinados aos usuários, a CONTRATADA 

deverá, quando solicitado, apresentar relatório analítico do uso dos recursos junto à rede 



 

de estabelecimentos credenciados e, no desligamento, apresentar o saldo remanescente 

da conta do usuário. 

2.3.1 – O sistema disponibilizado pela CONTRATADA aos usuários deve possibilitar a 

consulta do saldo disponível após cada compra realizada e ainda: 

a) Consulta (pela internet ou através de central telefônica) de extrato dos cartões 

eletrônicos. 

b) Consulta da rede de estabelecimentos credenciados. 

c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano (pela internet ou através de central 

telefônico). 

d) Solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via de senha 

pela internet ou através de central telefônica. 

2.3.2 – O sistema de administração e gerenciamento da Contratada deverá permitir a 

Contratante a emissão de relatórios para o controle e gestão das informações sobre os 

usuários e respectivas despesas de alimentação, bem como: 

A) Realização de operações de cadastro. 

B) Emissão e cancelamento de cartões. 

C) Emissão e cancelamento de pedidos. 

D) Consulta de saldo e extratos. 

2.3.4 – O processamento das informações relativas às operações realizadas por cada um 

dos usuários deverá ocorrer de forma automática, quando da efetivação da compra. 

2.3.5 – A liberação dos créditos para os servidores será mensal, até o 5º dia útil de cada 

mês, de acordo com as quantidades solicitadas pela Administração Municipal; 

2.3.6 – A CONTRATADA deverá administrar e fornecer o objeto da contratação, 

conforme solicitação da Administração Municipal, englobando as atividades (obrigações) 

constantes deste Termo de Referência e do Contrato. 

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

contratação. 

2.3.8 – A quantidade de cartões e o valor repassado pela Prefeitura do Município poderá 

ser alterada no caso de novas contratações e/ou demissões, cujas quantidades, no caso, 

serão definidas pela Administração Municipal de acordo com a rotatividade dos 

servidores, sem necessidade de formalização de aditivos. 

2.3.9 – A CONTRATADA DEVERÁ REEMBOLSAR PONTUALMENTE, NO 

PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PELO VALOR DOS 



 

VALES UTILIZADOS, INDEPENDENTEMENTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, 

FICANDO ESTABELECIDO QUE O MUNICÍPIO NÃO RESPONDERÁ SOLIDÁRIA 

E SUBSIDIARIAMENTE, POR ESSE REEMBOLSO. 

2.4 – A CONTRATADA deverá emitir 2ª via do cartão para substituição de cartão 

perdido, roubado, cancelado ou danificado sem ônus para o município. 

2.4.2 – No ato da entrega à Administração, os cartões deverão estar embalados 

individualmente e com identificação nominal. 

2.4.3 – Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo aos 

padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da distribuição 

e da utilização no pagamento das despesas. 

2.4.5 – As informações cadastrais dos servidores do município serão fornecidas à 

CONTRATADA na data de assinatura do contrato. 

2.4.6 – Os cartões eletrônicos deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Denominação completa do Município, nome por extenso do funcionário e número 

sequencial de controle individual. 

2.4.8 – Caso a tecnologia ofertada necessite de terminal de recarga/consulta, este deverá 

ser disponibilizado pela CONTRATADA sem nenhum custo para o município. 

2.4.9 – Os créditos inseridos nos cartões, se não utilizados dentro do mês de competência, 

deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os servidores 

do município em hipótese alguma sejam prejudicados com a perda de créditos. 

2.5 – Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120 

(cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.  

 

2.6. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos 

à prestação do serviço do objeto relativo a este contrato, inclusive despesas com 

transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e 

encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença. 

2.7. Fica a CONTRATADA obrigada a 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZOS DE INÍCIO 

DE EXECUÇÃO E DE EXECUÇÃO:  



 

3.1.- Os serviços serão realizados após a assinatura do contrato e conforme consta no 

Edital e respectivo anexo, bem como neste contrato. 

3.2.- A Prestação dos Serviços terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por idênticos períodos, limitados ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos da 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO: 

4.1 - O preço total do presente contrato é de R$ ______________(   ), no qual se inclui 

todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do contrato. 

 

7. CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 - Até o 5º dia útil de cada mês, a CONTRATADA deverá creditar o valor informado 

pela Prefeitura Municipal no cartão de cada funcionário que tenha direito ao respectivo 

crédito mensal e após a efetivação dos respectivos créditos em todos os cartões, deverá 

emitir a Nota Fiscal, sendo que a mesma será quitada pela Prefeitura Municipal em até 

15 (quinze) dias, após a conferência e aceite do Departamento de Recursos Humanos. 

 

7.3. Nas Notas Fiscais deverá constar também: 

a) Taxa de Administração; 

b) Número do Pregão Presencial; 

c) Objeto do contrato; 

d) Período a que se referem; 

e) Número de Beneficiários. 

 

5.2.- Em caso de irregularidade(s) na prestação dos serviços e/ou na documentação fiscal, 

o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 

 

CLÁUSULA SEXTA: CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE 

PAGAMENTO: 

6.1 - A correção monetária por eventual atraso de pagamento fica condicionada a 

legislação governamental autorizadora e celebração de aditamento contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: RECURSOS: 



 

7.1 - Os recursos orçamentários serão atendidos pelas seguintes verbas, constantes do 

orçamento vigente assim codificada: 

 

Ficha:   78 

Unidade:  020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

Funcional:  08.244.0007.2013.0000 Manut. Do Dept. Munic. De Assistência Social 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   105 

Unidade:  020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

Funcional:  10.301.0010.2020.0000 Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   252 

Unidade:  020601 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Funcional:  15.452.0020.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   158 

Unidade:  020401 ENSINO FUNDAMENTAL 

Funcional:  12.361.0014.2026.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   31 

Unidade:  020102 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Funcional:  04.122.0003.2005.0000 Manutenção das Atividades Administrativas 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Ficha:   218 

Unidade:  020405 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 

Funcional:  12.365.0017.2033.0000 Manutenção da Pré Escola 

Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES: 



 

8.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento 

de eventuais danos causados à CONTRATANTE ou terceiros: 

a) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total contratado, por dia de 

atraso injustificado na prestação do serviço, até o limite de 10% quando será declarada a 

rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA. 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o preço total do contrato por qualquer causa de 

rescisão em que o motivo pode ser atribuído à contratada, hipóteses previstas no artigo 

78, incisos I a VIII, da Lei nº 8.666/93, garantido a ampla defesa e o contraditório. 

c) Ocorrendo a rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo da multa prevista neste 

contrato e concomitante com esta, serão aplicadas, as seguintes sanções, conforme o caso, 

igualmente garantida a ampla defesa e o contraditório: 

1) Advindo e demonstrado prejuízo à Contratante, impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, por 02 (dois) anos; 

2) Comprovada a ocorrência de infrações contra os princípios da Administração Pública, 

dolo, fraude ou qualquer outro comportamento criminoso, declaração de inidoneidade 

para contratar com a Administração Pública, por tempo indeterminado, devendo de a 

decisão constar as condições de reabilitação. 

 

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO: 

9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 

78, da Lei Federal nº. 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 

e nº 9.648/98. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 - Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ANEXOS: 

11.1 - Fazem partes integrantes deste contrato, a proposta da CONTRATADA, assim 

como o edital e os anexos do Pregão n° 024/2022, estando a estes atos vinculados. 

 

 

 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS: 

12.1 - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-lhes, em caso de omissão, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, de acordo o artigo 54, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: 

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo de Faria, para dirimir quaisquer pendências 

oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e avançadas, as partes contratantes assinam instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, para os devidos fins 

de direito. 

 

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, ------ de --------- de 20----- 

 

 

__________________________________________ 

 

CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA 

 

___________________________________________ 

CONTRATADA: 

 

 

Testemunhas: 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 
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