
 
 

 
 

                                     PREGÃO PRESENCIAL N.03/2018 
                                                   PROCESSO N. 03/2018 
 
1. PREÂMBULO 

1.1 – Pelo presente processo, o DEC - Departamento de Esportes e Cultura de São 
José do Rio Pardo/SP torna pública a realização de licitação, na modalidade Pregão, 
do tipo MENOR PREÇO, com maior oferta de taxa de desconto, a ser regido pela Lei 
Federal nº 10.520/02, pela Lei Municipal nº 2.670/03, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 3.596/06, pela Lei Complementar nº 123/06, e pelas demais disposições 
contidas neste edita, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

1.2 – Integram este edital os seguintes anexos: 
I – Termo de referência; 
II – Modelo de proposta; 
III – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
IV – Modelo de declaração para os fins do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII DA 
Constituição da República de 1988; 
V – Modelo de declaração de não impedimento por parte do licitante, de participar da 
licitação ou de contratar com a Administração Pública; 
VI – Modelo de declaração de enquadramento como ME OU EPP; 
VII – Modelo de declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117; 
VIII– Minuta do contrato do DEC 
IX – Decreto Municipal nº 3.950, de 21 de março de 2011. 
X – Termo de Ciências e Notificação (DEC) 
XI – Lei Municipal 4621/2016 

 
2. DO OBJETO 
A presente Licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-
alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos 
servidores ativos, do DEC – Departamento de Esportes e Cultura a ser utilizada como 
forma de pagamento na aquisição de gêneros alimentícios e produtos de 
higiene/limpeza, por meio de redes de estabelecimentos credenciados, estabelecidos 
no mínimo na cidade de São José do Rio Pardo/SP, de acordo com as especificações 
técnicas constantes do ANEXO I e com fundamento na Lei Municipal n. 4.621/2016. 
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3. DA ENTREGA DE ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO. 
Os envelopes contendo as propostas e os documentos para habilitação deverão ser 
entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
 
Abertura de licitação: 
Prédio da Câmara Municipal 
Praça dos Três Poderes, 02 - Centro. 
São José do Rio Pardo/SP 
23 de Novembro de 2018 às 09:00 Horas 
 
Endereço para correspondências: 
Avenida Euclides da Cunha, 145. 
 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
05.01.01 33904600 
05.01.02 33904600 
05.01.02 33904600 
05.01.03 33904600 
05.01.03 33904600 
 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda as exigência 
deste edital e cuja atividade empresarial seja compatível com o objeto desta 
licitação. 
 
 
5.2 – Não será permitida a participação de empresas: 
5.2.1 – Estrangeiras que não funcionam no País; 
5.2.2 – Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
5.2.3 – Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da 
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
5.2.4 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art.7º da Lei 10.520/02; 
5.2.5 – Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
5.2.6 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
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6 – DO CREDENCIAMENTO 
6.1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o 
que se segue: 
6.1.1 – Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrada na Junta 
Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurísticas, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa 
na forma estipulada no subitem “a” 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-
se exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não constar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação 
de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar 
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na 
proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apurações do menor preço. 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitidos apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado . 
 
6.1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

     a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 
de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 
1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
6.2 – Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro 
dos envelopes. 
 
7- DOS ENVELOPES 
 
7.1 – Para participar da presente licitação, o licitante deverá apresentar, sob pena de 
inabilitação, 02 envelopes, fechados, contendo em suas partes externas o seguinte: 
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ENVELOPE Nº 01 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA (DEC). 
PREGÃO Nº: 03/2018 
LICITANTE: (razão social da pessoa jurídica) 
PROPOSTA 
 
 
7.2 – O envelope nº 01 (ENVELOPE-PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a 
proposta de preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, 
ANEXO II deste edital, devendo obrigatoriamente, constar: 

a) Nome, endereço e CNPJ do proponente; 
b) Número do pregão; 
c) Valores conforme especificado em 7.2.1 e 7.7; 
d) Informação de que o índice ofertado permanecerá fixo e irreajustável; 
e) Informação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dia; 
f) Qualificação completa (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do 

documento de identidade e CPF, endereço completo e CEP) do representante 
legal da pessoa Jurídica para a assinatura do contrato; 

g) Dados bancários para créditos dos pagamentos; 
h) Assinatura do representante legal do proponente. 

 
7.2.1 – A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo 
mecânico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
contendo uma única proposta com taxa de desconto e valor resultante da 
aplicação dessa taxa sobre o valor total dos vales-alimentação creditados, tendo 
como base o fornecimento de 59, vales ao preço unitário de R$ 477,00, em 
moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, conforme o anexo II 
deste edital, desde que não apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento, em envelope fechado, com assinatura do 
responsável legal da proponente. 
 
7.3 – O concorrente deverá computar no preço que cotará todos os custos 
diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 
contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e 
previdenciária a que estiver sujeito. 
 
7.4 – Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação 
da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, 
serão considerados como incluso nos preços, não sendo aceito pleitos nos 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem 
ônus adicionais. 
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7.5 – Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por 
portador sem poderes para praticar atos durante a sessão. O portador da 
proposta não poderá ofertar lances ou praticar qualquer ato referente ao certame 
em favor da proponente durante a sessão. 
 
7.6 – Serão desclassificas as propostas que não atenderem às especificações  e 
exigências  do presente Edital e de seus anexos e que  apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
7.7 – Para o cálculo do valor da proposta será considerada a seguinte equação: 
 

          
 

   
    

 
Onde: 
P = valor líquido do pagamento mensal (critério de julgamento, pelo menor 
valor); 
T = taxa de desconto proposta; 
C = créditos efetuados nos cartões dos beneficiários (R$ 28.143,00) 
 
 
7.7.1 – Exemplos de aplicação da fórmula apresentada: 
  
7.7.2 - Oferta de 1,2 % de desconto: 
P = 28.143,00 x (1-0,012) 
P = 28.143,00 X 0,988 
P = 27.805,28 
 
7.7.3 – Oferta de 1,0 % de desconto: 
P = 28.143,00 X (1-0,01) 
P = 28.143,00 X 0,99 
P = 27.861,57 
 
 
7.7.4 – Conforme exemplificação acima, a proposta ganhadora será a que 
resultou no menor preço, ou seja, R$ 27.861,57 Em outras palavras a 
licitante vencedora disponibilizará o valor integral dos tickets para os 
servidores de R$ 28.143,00, e receberá como pagamento da Administração 
o valor de R$ 27.861,57. 
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7.7.5 – Não será admitida taxa de desconto inferior à média estimada. 
 
7.7.6 – Ocorrendo alteração no valor do vale-alimentação ou na quantidade 
de servidores, a taxa de desconto ofertada pela vencedora permanecerá 
sempre a mesma da proposta. 
 
7.7.7 – Deverá conter declaração formal firmada por representante legal da 
pessoa jurídica de que se fora vencedora da presente licitação se compromete a 
credenciar em São José do Rio Pardo, em até 20 dias após a assinatura do 
Contrato, no mínimo 25 (vinte e cinco) estabelecimentos entre supermercados, 
padarias, mercearias, açougues, hortifrúti/quitanda, restaurantes dentre os 
quais, no mínimo, 4 (quatro) estabelecimentos com mais de 5.000 (cinco mil) 
itens; e que tem condições de credenciar estabelecimentos em outras cidades 
da região, sempre que lhe for solicitado. 
 
7.8 – Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de 
validade das propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os licitantes 
estendam o período de validade das propostas para um período específico 
adicional. 
 
7.8.1 – Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes, será feitas 
por escrito, podendo ser via e-mail. 
 
7.8.2 – O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da 
participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades 
por tal ato. 

 
8 – DA HABILITAÇÃO 
 
8.1 – No envelope nº 02 (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o licitante deverá 
apresentar para fins de habilitação no presente pregão, os seguintes 
documentos: 
 
8.2 – HABILITAÇÕES JURÍDICAS, conforme o caso: 

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos 
termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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             a.1)  Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhado de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

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

c) Os documentos relacionados no subitem ”a” não precisarão constar do 
Envelope nº 02 – Habilitação se tiver sido apresentado para 
credenciamento neste Pregão. 
 
8.3 – REGULARIDADE FISCAL  
 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativo à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o abjeto do certame; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de 
Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) 
e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de regularidade de débitos com as fazendas (s) Estadual e 
Municipal, da sede ou do domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

e) Certidão de regularidade de débito para o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT OU Positiva de 
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa. 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 

              g.1)   Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será                 
assegurado o prazo de cinco dias úteis conforme Lei Complementar 123, alterada pela 
Lei complementar 147/2014, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogável por igual período, a critério deste Departamento, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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g.2)    A não- regularização  da documentação, no prazo previsto do subitem g.1, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art.4º, inciso 
XXIII, da Lei nº 10.520/02. 
 
8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

           b.1)   Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor . 

   c) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social (notas explicativas), registrado na junta comercial do Estado, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balanços provisórios, podendo ser atualizados por índice oficiais 
quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, observadas as seguintes previsões: 
    d) A pessoa jurídica interessada não obrigada a publicar o balanço, porém 
obrigada à sua elaboração, deverá: 
   d1) Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham 
sido transcritos o balanço e a Demonstração de Resultados do exercício; 
  d2) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador 
responsável, com os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro 
registrado na junta comercial, Cartório de Registro de Documentos ou outros na 
forma da lei; 

e) A pessoa jurídica interessada obrigada a publicar o balanço deverá 
apresentar respectiva prova e a certidão de arquivamento na junta 
Comercial; 

f) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a 
apuração de dois indicadores contábeis: 

              f.1)  Quociente de Liquidez Geral ( QLG), assim composto: 
          

                
      

         
                                 

                                   
             Onde: 
                          AC é o ativo circulante; 
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     RLP é o realizável em longo prazo; 
     PC é o passivo circulante; 
     PNC é o passivo não circulante. 
f.2)  Quociente de Liquidez Corrente  (QLC), assim composto 

                     
  

  
 

                   Onde: 
                                 AC é o ativo circulante 
                                 RLP é o realizável em longo prazo; 
                                 PC é o passivo circulante; 
                                 ELP é o exigível em longo prazo. 
 
f.3) Os resultados das operações deverão ser iguais ou superiores a 1 
(um) para os subitens “e1” (QLG) e “e2” (QLC); 
g) Quociente de Endividamento Geral, sendo: 
 
 

    
         

  
 ≤ 1,0 

                                                                                                    

                                 Onde: 

                                              PC é passivo circulante; 
                                              ELP é o exigível em longo prazo; 

                                    AT: Ativo total 
g.1) O resultado  deverá ser igual  ou menor que 1,0. 
   h) As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas 
e as demais empresam não optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão 
apresentar: 
h.1) Fotocópia autenticada do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
h.2) Cópia de Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica. 
 
8.4.1 – Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso: 

a) Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes 
     a.1) Na hipótese de não constar prazo de validade, este Departamento aceitará 
como válidos os documentos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 
fixada para a apresentação dos envelopes; 
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      b) Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos 
obtidos por meio eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações confirmará 
a veracidade por meio de consulta à internet, diretamente nos respectivos “sites” dos 
órgãos expedidores; 
      b1) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com original, 
pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestado(s), expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, no 
qual se indique que a pessoas jurídicas já prestou os serviços objeto da 
presente licitação; 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante e 
indicar quantidades que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da 
quantidade do objeto licitado. 

 
8.6 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
         a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho (Anexo IV deste Edital). 
          b) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal por parte da 
proponente para licitar ou contratar com a Administração (Anexo V deste Edital); 
         c) Declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117 (Anexo 
VII deste Edital); 
          d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: DECLARAR que está 
ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome 
do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório 
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de 
recuperação judicial está sendo cumprido; 
           e)Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: DECLARAR que está 
ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 
cumpridas. 
           f) Declaração assinada pelo representante legal da mesma, de que disporá, no 
momento da contratação, de comprovação do registro junto ao Programa de 
Alimentação trabalhador – PAT. 
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8.7 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
8.7.1 – Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticada pelo pregoeiro ou por um dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 
 
 8.7.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
8.7.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
8.7.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidas somente o nome da matriz; 
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar 
toda documentação disposta nos itens 8.2 a 8.6 de ambos os 
estabelecimentos; 
 

8.7.5 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 

8.7.6 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos 
sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por este meio eletrônico. 

 
8.7.7 Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório. 
8.7.8 Nenhum documento será exceto os envelopes dos licitantes desclassificados. 

 
9 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 – No horário e local indicado neste Edital será aberta a sessão, indicando-se 
pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste 
certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 
6.1. 
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9.2 – Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro 
os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de 
Preço e a Documentação de Habilitação. 
  
9.3 - O julgamento da licitação será pela menor preço pago pela contratante 
à contratada, sendo considerada vencedora a pessoa jurídica que atender às 
exigências do edital e ofertar maior taxa de desconto, que resulte no menor 
preço, conforme descrito no item 7.7.   
 
9.3.1 – Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e 
as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
9.4 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
   9.4.1 – Cujo objeto não atende às especificações, prazo e condições fixados 
neste Edital; 
 
9.4.2 – Que apresentam preço ou baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelos demais licitantes; 
 
9.5 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
9.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
9.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preço até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
 
9.6.2 – Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 
até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas 
estas, independentemente do número de licitantes; 
 
9.6.3 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do ato da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preço; 
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9.6.4 – O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 
definição completa da ordem de lances. 
 
9.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes 
inferiores à proposta de menor preço estimado. Não se admitirão lances iguais a 
preços já ofertados, forçando empate de valores; também não se admitirão 
lances ínfimos, assim considerados os inferiores ao equivalente a 1,00% (um 
por cento) do menor preço ofertado para os itens, arredondado para baixo 
até a dezena de real. 
 
9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 
9.9 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferencia as 
microempresa e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
9.9.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
9.9.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mail bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a 
melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 9.9.1 serão realizadas sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência a apresentar nova 
proposta; 

    b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
 
         9.9.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 
 
      9.9.4 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte,  
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Retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos 
do quando disposto no art.4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o 
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 
microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 9.9.1; 

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no item 9.9.4, será declarada a 
melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

 
9.10 – Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos 
valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 
9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para 
estas, o último preço ofertado. 
 
9.11 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades legais cabíveis. 
 
9.12 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução de preço. 
 
9.13 – Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 
menor preço decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.14 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições 
habilitatórias estipuladas neste Edital; 
 
9.15 – Eventuais falhas, omissões oi outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos. 
 
9.16 – A verificação certificada pela Pregoeira, anexando aos autos documentos 
passível de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
9.17 – Este Departamento não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 
verificação. Ocorrendo esta indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.18 – Contratado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 
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9.19 – Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não 
atender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos 
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 
habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
 
9.20 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, que serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, no final, será assinada pelo Pregoeiro da Equipe 
de Apoio. 
 
9.21 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer 
diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e 
declarações apresentadas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no 
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.  
 

          10– IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  
 

            10.1 – Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório do Pregão. 
 
           10.2 – Eventuais solicitações de esclarecimentos, providências ou 
impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro, subscritor deste Edital, protocoladas 
na Secretaria Municipal de Gestão Pública – Setor de Licitação e Contratos, localizada 
na Praça dos Três Poderes, 01 – Centro. 
 
           10.2.1 – Admitem-se solicitações de esclarecimentos, providencias ou 
impugnações por intermédio do e-mail rh@dec-riopardo.com.br ,ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 
 
           10.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para realização deste certame. 
 
          10.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 
este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições 
nele estabelecidas. 
 
         10.4 – Dos atos do Pregoeiro cabe concurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura para a apresentação 
das razões, por meio de memoriais, ficando os demais  
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licitantes, deste logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada 
vista imediatas dos autos;  
 
10.4.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso e no encaminhamento do 
processo à autoridade competente para homologação; 
 
10.4.2 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminha-lo devidamente informado à autoridade competente; 
 
10.4.3 – Uma vez decididos os recursos administrativo eventualmente interposto e, 
contratada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório; 
 
10.4.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.4.5 – Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Municipal de Gestão 
Pública – Setor de Licitação e Contratos, no endereço descrito no item 10.2. 
 
 11 – DO CONTRATO, DO INÍCIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.  
 11.1 – Encerrado o procedimento licitatório, adjudicado o objeto e homologado o 
processo; o licitante vencedor será convocado para firmar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme minuta constante do Anexo VIII e IX, e da proposta 
aceita. 
 11.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 
demonstradas para habilitação para assinar o contrato. 
 
 11.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 
 
11.2 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro 
do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da respectiva 
comunicação, podendo ser esta através de fac-símile ou correio eletrônico. 
 
11.3 – O contrato utado conforme as especificações constantes no Termo de 
Referência e neste Edital. 
 
11.3.1 – A execução dos serviços deverá ser iniciada a partir da data de expedição da 
Ordem de Serviço. 
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11.3.2 – A vigência do contrato será de 12 meses, contada a partir do inicio dos 
serviços, podendo ser prorrogado, conforme dispõe o artigo 57, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 
11.3.3 – A convocação para os serviços será feita através da emissão e 
encaminhamento da Ordem de Serviço à empresa contratada; 
11.3.4 – Se a empresa contratada recusar-se a receber a nota de empenho estará 
sujeito às penalidades explicitadas neste Edital e na Legislação em vigor e ainda, a 
Administração convocará a empresa subsequentemente classificada, na devida ordem 
classificatória, para efetuar os serviços. 
11.3.5 – Os serviços desta licitação deverão ser executados acompanhados de Nota 
Fiscal/Fatura/Recibo e a respectiva Ordem de Serviço; 
 
11.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo estabelecido neste edital e deverá ser 
devidamente fundamentada. 
 
12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 
 
12.1 - O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo as necessidades da 
unidade requisitante. 
12.1.1 – Poderá haver redução do valor contratual, em virtude de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, em tramite no TJ/SP, processo n. 223015830.2017.826.0000, 
que cuida da legalidade quanto ao pagamento do vale-alimentação aos aposentados e 
pensionistas da Administração Direta e Indireta do Município de SJRPardo/SP. 
 12.2 – A contratada deverá manter rede de credenciados, em todos os 
estabelecimentos que se interessarem no Município de São José do Rio Pardo, sendo 
no mínimo: 25 (vinte e cinco) estabelecimentos entre supermercado, padarias, 
mercearias, açougues, hortifrúti/quitanda, restaurantes, dentre os quais, no mínimo, 
4(quatro) estabelecimentos com mais de 5.000 (cinco mil) itens. 
12.2.1 – Para comprovação que os estabelecimentos disponibilizam mais de 5.000 
(cinco) mil itens, a contratante poderá realizar diligência nos estabelecimentos 
credenciados para verificar o quantitativo, sob pena da não contratação, sem qualquer 
prejuízo para esta administração. 
12.2.2 – A contratação deverá comprovar, em até 20 (vinte) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato, que possui credenciamento, informando a quantidade dos 
estabelecimentos credenciados, por atividade, com nome e endereço, e juntando a 
documentação comprobatória. 
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12.2.3 – A comprovação será feita por meio de documento que demonstre, de forma 
inequívoca, que existe uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a 
contratada, podendo ser contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, 
declaração do credenciado informando a existência do vínculo. 
 
12.3 – As pessoas jurídicas cadastradas para recebimentos dos valores constantes dos 
cartões magnéticos deverão aceita-los no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da 
data da ordem de serviço expedida pelo DEC à contratada. 
 
12.4 – Os estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada serão obrigados 
a afixar, em local bem visível e de fácil identificação sua adesão ao sistema objeto 
desta licitação. 
 
12.5 – A contratada deverá apresentar sempre que solicitada pela contratante, a 
relação atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e 
telefone. 
 
12.6 – A contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos que a 
contratante não responderá solidária ou subsidiariamente por esse reembolso, que é 
da única e inteira responsabilidade da contratada. 
 
12.7 – À contratada competirá formalizar credenciamentos de estabelecimentos em 
cidades da região, sempre que solicitado pelo Departamento de Esportes e Cultura - 
DEC, tendo para isso o prazo de 20(vinte) dias a partir da data da solicitação. 
 
12.8 – A execução do objeto será acompanhada por representante da Administração 
Municipal e do DEC, conforme o caso, nos termos dos arts. 67 a 73 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
12.9 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as 
especificações constantes do termo de referência (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
12.10 – A contratada deverá providenciar imediata correção das deficiências apontadas 
pelo Departamento de Esportes e Cultura DEC quando da execução dos serviços 
objeto da licitação e respectivo contrato, atendendo todas as solicitações visando o 
bom andamento da prestação dos serviços. 
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12.11 – Os serviços serão objeto de recebimento provisório, nos termos do art.73, I, 
“a”, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.12 – Os serviços serão objeto de recebimento definitivo, nos termos do art. 73, I, “b” 
, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.13 – O contratado fica obrigado a substituir os serviços que vierem a ser recusados, 
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o recebimento 
previsto no subitem 12.4 não importará sua aceitação. 
 
12.14 – O prazo para a execução será imediato, contado do recebimento, pela 
contratada, de cada solicitação dos serviços, respeitados todos os prazos 
estabelecidos neste Edital.   
 
12.15 – O não atendimento qualquer prazo fixado implicará em pena de rescisão do 
termo que instrumentaliza a contratação, salvo justificativa fundamentada do 
contratado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentaria 
responsável pela contratação.  
 
12.16 – A contratada deverá responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos 
Federais, Estaduais e Municipais, bem como encargos trabalhistas, presentes ou 
futuros, que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre o serviço 
relacionado com o objeto contratual. 
 
12.17 – A pessoa jurídica contratada deverá efetuar a restituição ao Município de 100% 
do valor correspondente aos eventuais créditos cancelados, estornados e/ou vencidos, 
no mês subsequente à solicitação da Divisão de Recursos Humanos do DEC.  
 
12.18 – A licitante vencedora fica obrigada ainda a: 

a)  Assinar o contrato relativo aos serviços que lhe forem adjudicados; 
b) Prestar o serviço em prazo não superior ao máximo estipulado neste 

edital. Caso a prestação não seja dentro do prazo, a Adjudicatária ficará 
sujeita a multa estabelecida neste edital; 

c) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste Pregão; 

d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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12.19 – Os contratantes não aceitarão, sob nenhuma hipótese, a transferência de 
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, 
representantes ou outros quaisquer. 
 
12.20 – A inserção dos créditos nos cartões eletrônicos, não exclui ou isenta a 
adjudicatária da responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor e 
demais legislações correlatas, que perdurará pelos prazos e nas condições fixados na 
lei. 
 
 
13. DO PAGAMENTO E DA TAXA DE DESCONTO (ADMINISTRAÇÃO DO OBJETO) 
 
13.1 – No pagamento devido ao (s) contrato (s) será efetuado MENSALMENTE em até 
30 (trinta) dias da data de acete da nota fiscal/fatura/recibo, mediante depósito na conta 
bancária fornecida pelo licitante vencedor, ficando ainda condicionado ao seguinte: 

a) Apresentação de atestado expedido pela Divisão de Recursos Humanos que 
comprove a efetiva e satisfatória entrega do objeto do presente edital. 

b) Apresentação de certidões negativas de débito relativas à Seguridade Social 
(CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) 
atualizado. 
 

13.2 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos apresentados 
contenham incorreções. 

 
13.3 – A Contratada se obriga a executar os serviços nas condições apresentadas em 
suas propostas, já incluso a responsabilidade por todos os custos diretos e indiretos, 
bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de 
qualquer natureza. 

 
13.4 – A remuneração da Contratada será resultante da aplicação da Taxa de 
desconto aplicada ao efetivo montante total dos créditos efetuados. 
 
13.5 – Fica definida, como unidade de medida para contratação, a Taxa de desconto 
que deverá estar refletida em percentual aplicado sobre o valor em Reais (R$) dos 
créditos efetuados na totalidade dos cartões e transcritas em valores reais. 

 
14 – DA REVISÃO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. 
 
14.1 – O índice percentual relativo à taxa de desconto será fixo e não sofrerá revisão 
ou reajuste durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações.  
14.2 – O valor dos créditos a serem transferidos aos cartões dos servidores públicos 
municipais poderá ser reajustado em virtude de nova Lei Municipal e da rotatividade do 
pessoal. 
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15 – DAS SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. 
15.1 – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fralde fiscal, ficará sujeito a sanções previstas no artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520/02, demais penalidades legais e no Decreto Municipal 
nº 3.950, de 21 de março de 2011 – Anexo IX, que a detentora da ata declara 
conhecer integralmente. 
15.2 – Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação 
ou notificação judicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer 
indenização, seja de que espécie for, na hipótese de inobservância de qualquer 
cláusula ou condição deste contrato, do instrumento convocatório e/ou a 
ocorrência de qualquer um dos motivos capitulados no artigo 78, seus incisos e 
§, da Lei nº 8.666/93 e atualizações. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1 – A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por 
interesse pública decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, 
bem como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurados sempre o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.2 – Os termos, cláusulas e condições de quaisquer anexos deste edital ficam 
dele fazendo parte integrante, sem necessidade de transcrição. 
 
16.3 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelos Pregoeiros. 
 
16.4 – O usuário é responsável pela utilização do cartão e da assinatura 
eletrônica, valendo, para todos os efeitos da Lei e do Contrato, como expressão 
inequívoca de sua vontade, especialmente por ocasião de transações junto aos 
estabelecimentos credenciados. 
 
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
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17.2 – Este edital acha-se disponível na página da internet (rh@dec-
riopardo.com.br) podendo também ser retirado diretamente no Departamento de 
Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo – SP, situado à Avenida Euclides 
da Cunha, 145 Centro, no horário compreendido estre 08:00 e 17:00 horas, ou 
solicitado pelo e-mail rh@dec-riopardo.com.br). 
 
17.3 – Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital – expostos por 
escrito – serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) ou pelo Secretário Municipal de 
Gestão Pública, no horário entre 08:00 e 17:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Pardo – SP, até 02 (dois) dias antes do pregão. 
 
      São José do Rio Pardo,_______de _________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Iury Feres Abrão 
  Diretor Presidente 
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PREGÃO Nº 03/18 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

(Projeto Básico) 
 
1 – JUSTIFICATIVA: 
 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores ativos do Departamento de 
Esportes e Cultura - DEC de São José do Rio Pardo/SP, a ser utilizado como forma de 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene/limpeza, por 
meio de redes de estabelecimentos credenciados no mínimo na cidade de São José do 
Rio Pardo/SP nos termos da Lei Municipal nº 4.621/2016. 
 
2 – REGIME DE EXECUÇÃO  
 
Execução Indireta – Empreitada por preço global 

 
 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
3.1 – Os valores a serem creditados serão mensais, cumulativos e feitos a partir de 
listas com nomes e valores individuais fornecidas pela Divisão de Recursos Humanos 
do DEC, podendo ocorrer créditos adicionais no decorrer do mês em virtude de novas 
contratações ou supressões em razão de exonerações. 
 
3.2 – A liberação dos créditos nos cartões eletrônicos será feita no dia 5 (cinco) de 
cada mês, mesmo em sábados, domingos e feriados e sempre que houver pedido 
eventual da Divisão de Recursos Humanos. 
 
3.3 – Os valores para crédito serão atualizados conforme pedidos efetuados pela 
Divisão de Recursos Humanos do Departamento de Esportes e Cultura - DEC de São 
José do Rio Pardo/SP. 
 
3.4 – A utilização do cartão se dará por meio de senha pessoal, individualizada, 
enviada pela contratada, para validação de cada transação pelo usuário, por meio de 
digitação em equipamentos POS/PDV ou similar, no ato da aquisição dos 
alimentos/produtos nos estabelecimentos credenciados. 
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3.5 – Os cartões-alimentação serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da Ordem de Serviço, na Divisão de Recursos Humanos do DEC, que os 
distribuirá aos beneficiários. 
 
3.6 – Os cartões alimentação eletrônico-magnéticos deverão ser personalizados, 
podendo ser permanentes ou com o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, 
identificados com o nome do DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PARDO – SP (correspondente aos seus servidores), bem como o nome 
de cada servidor, individualizados e contendo número sequencial de controle. 
 
3.7 – O fornecimento inicial dos cartões eletrônicos e sua reposição quando vencidos 
deverão ocorrer sem ônus pelo Departamento de Esportes e Cultura  ou para os 
usuários dos cartões. 
 
3.8 – Os cartões eletrônicos serão entregues bloqueados para que sejam 
desbloqueados em lote pela Divisão de Recursos Humanos através de senha fornecida 
pela contratada. 
 
3.9 – Os cartões disporão de uma senha (código eletrônico secreto), determinado pela 
pessoa jurídica “Contratada”, individualizado para cada cartão e entregue de forma 
separada à DRH, que as entregará aos servidores. 
 
3.10 – Os cartões emitidos serão encaminhados em envelopes lacrados à 
“Contratante”, a qual será sempre responsável pela entrega ao usuário. 
 
3.11 – Em caso de furto, roubo ou imperfeições no cartão eletrônico/magnéticos, a 
Contratada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro 
cartão ao beneficiário, sem custo para o Contratante/ beneficiário sendo que os 
créditos já deverão estar disponíveis. 
 
3.12 – Em caso de dano provocado pelo usuário ou extravio do cartão em seu poder, a 
Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data em que receber a 
solicitação, para confeccionar e entregar outro cartão ao servidor, com custo ao 
servidor, com custo para o beneficiário, sendo que os créditos já deverão estar 
disponíveis. 
 
3.12.1 – O valor da taxa de remissão para o cartão eletrônico, exclusivamente no caso 
de dano provocado pelo usuário ou extravio do cartão em seu poder será definido na 
proposta da licitante, sendo limitado a R$ 5,00 (cinco reais), e não fazendo parte do 
valor global do contrato, porém a não indicação do valor na proposta implicará na 
impossibilidade da cobrança. 
 
 
 
Av. Euclides da Cunha, nº 145 – Centro – CEP 13720-000 – São José do Rio Pardo – SP 

Tel. (19) 3608-8858 



 
 
 
3.13 – Manter sempre à frente dos serviços profissional devidamente habilitado na 
entidade de classe competente, quando exigido, e pessoal adequado disponível na 
quantidade necessária para a execução dos serviços 
 
3.14 – Manter serviços de atendimento ao cliente no mínimo no horário de atendimento 
dos estabelecimentos comerciais, inclusive quanto ao fornecimento de saldos, extratos 
e alteração de senha. 
 
 3.14.1 – A contratada deverá disponibilizar, pelo menos, serviços de atendimento ao 
cliente via telefone com discagem direta gratuita de ligação local. 
 
 3.14.2 – O fornecimento de saldos deverá estar disponibilizado, também, nos caixas 
dos estabelecimentos credenciados, durante ou após o atendimento. 
 
3.15 – A Contratada deverá dispor de sistema em meio eletrônico para a realização das 
seguintes funcionalidades mínimas: 

a) Operações de cadastro; 
b) Emissão e cancelamento de cartões; 
c) Emissão e cancelamento de pedidos; 
d) Consulta de saldo e extratos; 
e) Emissão de relatórios. 

 
3.16 – A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários 
dos cartões: 

a) Consulta de saldo e extratos dos cartões eletrônicos; 
b) Consulta da rede de estabelecimentos credenciados; 
c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet 24 

horas ou através de central telefônica com funcionamento em dias 
úteis em horário comercial, sem custo à contratante e seus 
beneficiários; 

d) Solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de 
segunda via de senha pela internet ou através de central telefônica 
(funcionamento em dias úteis em horário comercial). 

3.17 – A Contratada deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais com as 
seguintes informações mínimas: 

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

b) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada 
servidor do Contratante. 

 3.18 – Manter o cartão eletrônico ativo por 06 (seis) meses após o vencimento do 
contrato para utilização de todos os créditos existentes nos cartões alimentação 
eletrônicos dos servidores, casp não utilizado o total de crédito, retorna-se ao 
contratante com notificação dos beneficiários. 
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3.19 – A critério do Contratante, e de acordo com suas necessidades, poderão ser 
solicitados cadastros de outros estabelecimentos, inclusive em outras cidades. 
3.20 – A Adjucatária responderá por todos os custos e despesas relativas à 
disponibilização de seus funcionários/técnicos junto ao Contratante, como estadia, 
despesas de viagem alimentação e outros, para quaisquer serviços necessários a 
execução do presente objeto. 
 
4 – DA TABELA COM TOTAIS ESTIMADOS DE BENEFICIÁRIOS E VALORES: 

 
Lote 

Quant. 
Mensal 

 
Descrição 

       Valor Unitário 
    Mensal/ Estimado 

Valor Global Mensal/ 
Estimado 

 
01 

      
    59 

 prestação de serviços 
de emissão e 
fornecimento de vale-
alimentação em forma 
de cartão 
magnético/eletrônico 
ou tecnologia similar 

 
     R$ 477,00 

 
   R$ 28.143,00 

 
5 – DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
5.1 – A contratante deverá manter rede de credenciados, em todos os 
estabelecimentos que se interessarem no Município de São José do Rio Pardo, sendo 
no mínimo: 25 (vinte e cinco) estabelecimentos entre supermercados, padarias, 
mercearias, açougues, hortifrúti/quitanda, restaurantes, dentre os quais, no mínimo, 4 
(quatro) estabelecimentos disponibilizam mais de 5.000 (cinco) mil itens. 
 5.1.1 – Para comprovação que os estabelecimentos disponibilizam mais de 5.000 
(cinco mil) itens, a contratante poderá realizar diligência nos estabelecimentos 
credenciados para verificar o quantitativo, sob pena da não contratação, sem qualquer 
prejuízo para esta administração.  
 5.1.2 – A contratada deverá comprovar, em até 20 (vinte) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato, que possui credenciamento, informando a quantidade dos 
estabelecimentos credenciados, por atividade, com nome e endereço, e juntando a 
documentação comprobatória. 
 5.1.3 – A comprovação será feita por meio de documento que demonstre, de forma 
inequívoca, que existe uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a 
contratada, podendo ser contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, 
declaração do credenciado informando a existência do vínculo. 
5.2 – As pessoas jurídicas cadastradas para recebimento dos valores constantes dos 
cartões magnéticos deverão aceita-los no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da 
data da ordem de serviço expedida pela Prefeitura, à contratada. 
5.3 – Os estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada serão obrigados a 
afixar, em local bem visível e de fácil identificação sua adesão ao sistema objeto desta 
licitação.  
 5.3.1 – O estabelecimento informará ao usuário, a cada compra, o valor do saldo 
remanescente no cartão. 
5.4 – A contratada deverá apresentar sempre que solicitada pela contratante, a relação 
atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone 
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5.5 – A contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais 
pelo valor dos créditos utilizados durante o período de sua validade, 
independentemente da vigência do contrato, ficando estabelecido que a contratante 
não responda solidária ou subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e 
inteira responsabilidade da contratada. 
 
5.6 – À contratada competirá formalizar credenciamentos de estabelecimentos em 
cidade da região, sempre que solicitado pelo DEC, tendo para isso o prazo de 20 
(vinte) dias a partir da data da solicitação. 
 
6- DOS PEAZOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 
A partir da data do recebimento da solicitação (Ordem de Serviço) a contratada deverá 
observar regularmente os prazos estabelecidos para operacionalização dos serviços. 
 
7 – DO PAGAMENTO 
7.1 – O pagamento à CONTRATADA será aquele resultante da aplicação da Taxa de 
desconto (%), no valor total dos vale-alimentação a serem creditados nas contas dos 
servidores; 
7.2 – O (s) pagamento (s) será (ão) efetuado (s) pela Tesouraria da CONTRATANTE, 
por meio de depósito em conta, mediante crédito em conta corrente de titularidade 
deste, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da respectiva entrega da nota fiscal. 
 
8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada de acordo com o inciso II do artigo 57 da lei 8666/93. 
 
 
 
                                São José do Rio Pardo,__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                      __________________________________ 

Iury Feres Abrão 
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ANEXO II 

PREGÃO nº 03/18 
 
A empresa/ pessoa jurídica........................................................,inscrita no 
 
 CNPJ/MF sob o nº...........................,estabelecida à Av,/Rua............................, 
 
 nº............, bairro................., na cidade de 
............................,telefone..................,fax........................., vem pela presente 
apresentar sua proposta de preço para contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de administração , gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-
alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores públicos ativos e 
inativos deste Departamento de Esportes e Cultura visando a aquisição de gêneros 
alimentícios e produtos de higiene/limpeza, por meio de rede de estabelecimentos 
credenciados no mínimo na cidade de São José do Rio Pardo/SP, de acordo com as 
especificações técnicas constantes do ANEXO I. 
 Para obtenção do preço proposto, a partir da taxa de desconto ofertada, 
aplicar a seguinte equação, sendo que “P” é o preço proposto, “T” é a taxa de desconto 
ofertada e “C” é total de créditos depositados nas contas dos servidores, atualmente no 
valor de R$ 28.143,00:                                     

               

  (     
 

  
)       

 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
TAXA DESC. 
PROPOSTA 

 
PREÇO PROPOSTO 

 
01 

 prestação de serviços de emissão e 
fornecimento de vale-alimentação 
em forma de cartão 
magnético/eletrônico ou tecnologia 
similar 

  

Taxa proposta por extenso: 
 

Preço proposta por extenso: 
 

 
Valor a ser cobrado para remissão do cartão nas condições 
previstas (sem efeito para julgamento da proposta). 
 

 

 
Validade da proposta: _______dias. (no mínimo 60) 
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DECLARAÇÕES: 

1 – Declara que tem conhecimento dos termos do Edital e das condições para 
execução e remuneração do contrato originário do Pregão, assim como da forma de 
julgamento estabelecida para escolha da melhor oferta. 
 
2 – Declara que, se for o vencedor da presente licitação, se compromete a credenciar 
no mínimo em São José do Rio Pardo, em até 20 dias após a assinatura do contrato, 
25 (vinte e cinco) estabelecimentos entre supermercados, padarias, mercearias, 
açougues, hortifrúti/quitanda, restaurantes, dentre os quais, no mínimo, 4 (quatro) 
estabelecimentos com mais de 5.000 (cinco mil) itens, assim como que tem condições 
de credenciar estabelecimentos em outras cidades da região, sempre que lhe for 
solicitado. 

 
QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTANTE 

 
Segue qualificação completa do representante legal para assinatura do contrato: 
 
Nome: ____________________________________________________ 
 
Nacionalidade: _______________________ Profissão________________ 
 
RG:  _______________________________  CPF:___________________ 
 
Endereço Residencial: _________________________________________ 
 
Bairro:  _____________________________________________________ 
 
Cidade:  __________________________Estado______CEP:__________ 
 

DADOS BANCÁRIOS 
4 – Seguem dados bancários para crédito dos pagamentos: 
 
           NOME DO BANCO.........................................................Nº................. 
 
 NOME DA AGÊNCIA......................................................Nº................... 
 

NÚMERO DA CONTA........................................................................... 

 

Local/data..................................................................................................,,,, 
                       ( assinatura do responsável pela proponente) 
                                       Nome/Cargo 
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                                        ANEXO III 

                             DECLARAÇÃO 

(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº-----, neste ato 

representado por.............................................., portador da C.I. nº 

......................, inscrito no CPF sob o nº......................................., declara, para 

os fins do Processo Licitatório  nº................., Pregão nº 03/18, que atende 

plenamente aos requisitos de habilitação exigidos para a participação no 

supra referido certame. 

 

DECLARA, ainda, que disporá, no momento da contratação, de 

comprovação do registro junto ao Programa de Alimentação Trabalhador – 

PAT. 

 

Local/ data............................................................................................................ 

 

 

 

 

 

(assinatura do responsável pela proponente) 

Nome/ Cargo 
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                                         ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SE ENQUADRAR COMO ME OU EPP) 

 

DECLARAÇÃO 

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

para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação 

na modalidade de pregão, que está sob o regime de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 

123,de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/14. 

 

Local/data............................................................................... 

(assinatura do responsável pela proponente) 

Nome/Cargo 

(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 

A empresa _________________sediada à Rua (Av., Al., etc.)____________, 

cidade________, estado,___________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, por seu 

diretor ( sócio gerente, proprietário)______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________________, e inscrito (a) no CPF/MF com o nº ______________, 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão 

presencial nº 35/17, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de São 

José do Rio Pardo, que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do 

trabalho de seus empregados, em atendimento à Constituição do Estado de 

São Paulo, artigo 117, parágrafo único, ( apenas se tiver matriz, ou filial, 

instaladas neste Estado de São Paulo). 

 

____________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Nome e identidade do declarante 
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                                                      TERMO VIII 

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 
 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A EMPRESA.................... PARA A CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO dos serviços de administração, 
gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/oi 
tecnologia similar, aos servidores ativos e inativos do DEC de São José do Rio Pardo/ SP. 
 
Na sede da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo/SP, situada à Praça dos três Poderes 
n. 02, Centro, de São José do Rio Pardo, presentes, de um lado, o Departamento de 
Esportes e Cultura, DEC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.891.893/0001-43, neste ato 
representada pelo SR. Iury Feres Abrão, portador do RG Nº 21.905.721-7 e CPF nº 
247.590.598-06, Diretor Presidente, de ora em diante designado CONTRATANTE, e, de outro 
lado, a empresa ............, inscrita no CNPJ/MF sob nº ..........e Inscrição Estadual nº........., com 
sede à Rua................, nº ........, bairro............, município de ........../....,representada pelo Sr . 
........, portador do RG nº ........, inscrito no CIC/MF sob nº ..........., na forma de seu estatuto 
social, na qualidade de adjudicatária do PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/18, à qual se vinculam 
as partes, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, 
de acordo com as Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei 
Municipal nº 4.599/2016, e com as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de administração, 

gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos servidores públicos ativos e inativos do 
DEC. do Município de São José do Rio Pardo/SP, nos termos da Lei Municipal n. 
4.599/2016, compreendendo: 

a) Confecção de aproximadamente 2.112 ( dois mil cento e treze) unidades de cartões 
alimentação, para os servidores ativos e inativos do DEC. De São José do Rio 
Pardo, sendo que essa quantidade poderá sofrer alterações no decorrer do 
contrato; 

b) O valor estimado para os créditos individuais nos cartões será R$ 477,00 
(quatrocentos e setenta e sete reais), por mês. 

c) A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo Departamento no caso de novas 
contratações ou demissões, cujas quantidades, no caso, serão definidas pela 
Administração do Departamento de acordo com a rotatividade dos servidores. 

d) Os valores dos créditos unitários poderão ser reajustados em decorrência de Lei 
Municipal. 
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1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

documentos a seguir relacionados bem como seus eventuais anexos, os quais, neste ato, 
as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame licitatório 
acima indicado, e a respectiva proposta, elaborada e representada pela Contratada, datada  
de .../.../2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DE EXECUÇÃO. 
2.1 – Execução indireta, através de empreitada por preço global, mediante medições dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO. 
3.1 – Os serviços deverão ser iniciados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da Ordem 
de Serviço e da disponibilização dos dados pela “Contratante’; 
3.1.1 – Os cartões- alimentação serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da Ordem de Serviço, no Departamento Pessoal do DEC de SJRPardo/SP, que 
distribuirá os mesmos aos beneficiários. 
3.2 – Os cartões alimentação eletrônicos deverão ser personalizados com o prazo de 
validade de no mínimo 12 (doze) meses, identificados com o nome do DEC, bem como o 
nome de cada servidor, individualizados e número sequencial de controle individual; 
3.3 – O fornecimento inicial dos cartões eletrônicos deverá ocorrer sem ônus para o DEC 
ou para os usuários de cartão. 
3.4 – Liberar os créditos nos cartões eletrônicos a partir da data determinada pelo DEC; 
3.5 – Enviar os cartões eletrônicos bloqueados para que sejam desbloqueados em lote pelo 
gestor do contrato, bem como dispondo de uma senha (Código eletrônico secreto), 
determinado pela empresa “Contratada”, individualizado para cada cartão, encaminhado à 
“Contratante”, em envelope lacrado, a qual será sempre responsável pela entrega ao 
usuário, constituindo sua utilização, assinatura eletrônica do usuário, valendo, para todos 
os efeitos da Lei e do Contrato, como expressão inequívoca de sua vontade, especialmente 
por ocasião de transações junto ao estabelecimento credenciado. 
3.6 – Atualizar os valores para crédito, conforme pedidos efetuados mensalmente pela 
“Contratante” por meio do Departamento de Recursos Humanos do DEC. 
3.7 – As empresas cadastradas para recebimentos dos valores constantes dos cartões 
magnéticos deverão aceitá-los no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data de 
assinatura do Termo de Contrato entre o DEC e a licitante vencedora. 
3.7.1 – Em caso de perda, furto, roubo, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a 
Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro 
cartão ao beneficiário, sem custo para o Contratante/beneficiário sendo que os créditos já 
deverão estar disponíveis. 
3.7.2 – O valor da taxa de remissão para o cartão eletrônico, no caso de perda é de até 

R$____ (________________), sendo que esta não fará parte do valor global do contrato, 

tendo a Contratada o prazo de 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro 

cartão ao beneficiário. 
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3.8 – Comprometer –se que, na fase de execução contratual, disponibilizará a aceitação 

dos cartões alimentação eletrônico em estabelecimentos distintos entre supermercados, 

padarias, mercearias, açougues, hortifrúti/quitanda, restaurantes, dentre as quais, no 

mínimo, 4 estabelecimentos com mais de 5.000 (cinco mil) itens. 

3.8.1 - Para comprovação que os estabelecimentos disponibilizam mais de 5.000 (cinco) mil 

itens, a contratante poderá realizar diligência nos estabelecimentos credenciados para 

verificar o quantitativo, sob pena de não contratação, sem qualquer prejuízo para esta 

Contratante. 

3.9 – A contratada deverá comprovar, em até 20 (vinte) dias, contados a partir da 

assinatura do contrato, que possui credenciamento, informando a quantidade dos 

estabelecimentos credenciados, por atividade, com nome e endereço, e juntando a 

documentação comprobatória. 

3.10 – A comprovação será feita por meio de documento que demonstre, de forma 

equívoca, que existe uma relação contratual entre o estabelecimento comercial e a 

contratada, podendo ser contrato, demonstrativo de adesão ou de reembolso ou, ainda, 

declaração do credenciado informando a existência do vínculo. 

3.11 – As pessoas jurídicas cadastradas para recebimentos dos valores constantes dos 

cartões magnéticos deverão aceita-los no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da 

data da Ordem de Serviço expedida pelo DEC. 

3.12 – Os estabelecimentos comerciais credenciados pela contratada serão obrigados a 

afixar, em local bem visível e de fácil identificação sua adesão ao sistema objeto desta 

licitação. 

3.12.1 – O estabelecimento informará ao usuário, a cada compra, o valor do saldo 

remanescente do cartão. 

3.13 – A contratada deverá apresentar sempre que solicitada  pela contratante, a relação 

atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone. 

3.14 – A contratada deverá reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos comerciais pelo 

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

vigência do contrato, ficando estabelecido que a contratante não responderá  solidária ou 

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

contratada. 
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3.15 – À contratada competirá formalizar credenciamentos de estabelecimentos em cidades 

da região, sempre que solicitado pelo DEC, tendo para isso o prazo de 20 (vinte) dias a 

partir da data da solicitação. 

3.16 – Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo DEC quanto a 

execução dos serviços objeto da presente licitação e respectivo contrato. 

3.17 – Fiscalizar os estabelecimentos integrados de sua rede, no sentido de se obter um 

produto adequado, variado e higiênico, dentro dos padrões e legislação estabelecidos, 

descredenciado os que não apresentarem serviços satisfatórios; 

3.18 – A licitante vencedora deverá tomar as devidas providências quanto às solicitações 

do DEC necessárias ao bom andamento da prestação de serviços objeto deste. 

3.19 – Meios de comunicação utilizados pelo licitante para atingir o usuário final, visando 

esclarecimentos e dúvidas e ainda a divulgação dos serviços, bem como do conhecimento 

dos estabelecimentos credenciados e descredenciados mensalmente. 

3.20 – Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e 

Municipais, presentes ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir 

sobre o serviço relacionado com o objeto contratual; 

3.21 – Comunicar, imediatamente o DEC, tão logo seja do seu conhecimento e 

procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 

financeiros sobre o contrato; 

3.22 – Manter sempre à frente dos serviços, profissional devidamente habilitado na 

entidade profissional competente e pessoal adequado disponível na quantidade necessária 

para a execução dos serviços; 

3.23 – Manter serviços de atendimento ao cliente no mínimo no horário de atendimento dos 

estabelecimentos comerciais, inclusive quanto ao fornecimento de saldos, extratos e 

alteração de senha. 

3.24 – A Contratada deverá dispor de sistema  em meio eletrônico para a realização das 

seguintes funcionalidades mínimas: 

a) Operações de cadastro; 

b) Emissão e cancelamento de cartões; 

c) Emissão e cancelamento de pedidos; 

d) Consulta de saldo e extratos; 

e) Emissão de relatórios. 
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3.25 – A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos 

cartões: 

a) Consulta de saldo e 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 (funcionamento em dias úteis em horário comercial); 

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

senha pela internet ou através de central telefônico (funcionamento em dias úteis 

em horário comercial). 

3.26 – A Contratada deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais com as 

seguintes informações mínimas: 

a) Nome do servidor do contratante, número do cartão, data e valor do crédito 

concedido; 

b) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do Contratante. 

3.27 – Efetuar a restituição ao DEC de 100% do valor correspondente aos eventuais 

créditos cancelados, estornados e/ou vencidos, no mês subsequente à solicitação do 

Departamento de Recursos Humanos do DEC. 

3.27.1 – Tal valor será compensado do crédito devido à licitante vencedora, caso haja. 

3.28 – Manter o cartão eletrônico ativo por 06 (seis) meses após o vencimento do contrato 

para utilização de rodos os créditos existentes nos cartões alimentação eletrônicos dos 

servidores. 

3.29 – A licitante vencedora fica obrigada ainda a: 

a) Assinar o contrato relativo aos serviços que lhe forem adjudicados; 

b) Prestar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado neste edital. Caso 

a prestação não seja dentro do prazo, a Adjudicatária ficará sujeita à multa 

estabelecida neste edital; 

c) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

Pregão; 

d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar o DEC ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita. 

 

Av. Euclides da Cunha, nº 145 – Centro – CEP 13720-000 – São José do Rio Pardo – SP 
Tel. (19) 3608-8858 

 



3.30 - O Departamento de Esportes e Cultura DEC não aceitará, sob nenhuma hipótese, a 

transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam 

fabricantes, representantes ou outros quaisquer. 

3.31 – A critério do DEC e de acordo com sua necessidade poderão ser solicitados 

cadastros de outros estabelecimentos, inclusive em outras cidades, de acordo com a 

necessidade da contratante. 

3.32 – O prazo para início dos serviços é de até 20 (vinte) dias e o prazo de execução será 

de 06 (seis) meses, ambos contados da Ordem de Início dos Serviços, expedidos pelo 

DEC. 

3.33 – Os serviços executados correrão por conta da Contratada, incluindo as despesas de 

seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros 

inerentes ao objeto. 

3.34 – Caso a Contratada deixe de executar os serviços autorizados dentro do prazo 

estabelecido pela Ordem de Serviços, sem justificativa por escrito, aceita pela 

Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e por este 

contrato. 

3.35 – O prazo de execução da parcela em atraso poderá ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no 

item 3.1, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

3.36 – O objeto deste contrato será recebido:  

3.36.1 – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização. 

3.36.2 – Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente, mediante 

anotação correspondente no documento fiscal de cobrança, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

3.37 – Somente serão recebidos os serviços se estiverem plenamente de acordo com as 

especificações constantes do Edital, Termo de Referencia e no presente instrumento. 

 

3.38 – A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no local estipulado e 

no prazo ajustado, após a notificação, os serviços que vierem a ser recusado pela 

CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for satisfeito o 

objeto do contrato. 
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3.39 – A CONTRATANTE designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução 

contratual, o qual deverá receber provisória e definitivamente os serviços. 

3.40 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na 

forma da Lei, pela qualidade e correção dos serviços prestados. 

3.41 – A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo 

com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2 deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO E 

RESPONSABILIDADE. 

4.1 – Todos os cartões eletrônicos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir da emissão da correspondente Ordem de Serviço, após 

solicitação efetuada pelo DEC, situado na Avenida Euclides da Cunha, nº 145 – Centro – 

SJRPardo/SP, nos horários das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. 

4.2 – No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação, deverá enviar instrução, 

layout e procedimentos ao Setor de Informática do DEC que providenciará as adequações 

necessárias. 

4.2.1 – A contratada encaminhará técnico, para solução, em conjunto, de eventuais 

problemas de adequação, relacionados à transmissão dos dados, conforme 

procedimento e layout fornecidos, caso haja necessidade constatada pelo Serviço 

de Informática do DEC. 

4.2.2 – A  contratada responderá por todos os custos e despesas relativas a 

disponibilização do técnico junto ao DEC, como estadia, despesas de viagem 

alimentação e outros. 

4.3 – A inserção dos créditos dos cartões eletrônicos, não exclui ou isenta a 

contratada da responsabilidade prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de 

defesa do Consumidor e demais legislação correlatas, que perdurará pelo prazo e 

nas condições fixadas na lei. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS RECURSOS. 

5.1 – O valor total deste contrato é de R$................. (.....................), e onerará os 

recursos orçamentários e financeiros reservados no elemento de despesa : 

...................., do orçamento vigente e futuro da CONTRATANTE. 
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5.2 – A taxa de desconto será no percentual de..........% (.......) por cada benefício 

alimentação solicitado pela  “Contratante” e disponibilizado pela “Contratada” nos 

CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, no qual para obtenção do valor total 

será multiplicado a quantidade total para 06 (seis) meses, estando incluso todos os 

custos diretos e indiretos resultantes da execução contratual como transportes, 

carga e descarga, imposto, taxas, emolumentos legais, insumos e demais 

encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, 

inclusive seguros se necessários, sendo de inteira responsabilidade do proponente 

a quitação destes. 

5.2.1 – O valor a ser disponibilizado nos cartões alimentação/eletrônicos será 

informado através de pedidos enviados à “CONTRATADA” mensalmente e é 

afixado no valor de  

R$ ___________ (_____________________) na forma da legislação municipal que 

regula o benefício. 

5.3 – O pagamento à CONTRATADA será aquele resultante da aplicação da Taxa 

de desconto (%), no valor dos vale-alimentação a serem creditados nas contas dos 

servidores. 

5.4 – O valor da taxa de remissão para o cartão eletrônico, no caso de perda é de 

até R$ __,__ (_____________), sendo que esta não fará parte do valor global do 

contrato, tendo a Contratada o prazo de 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e 

entregar outro cartão ao beneficiário. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA MEDIÇÃO, DO FATURAMENTO E PAGAMENTO. 

 

6.1 – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) pela Tesouraria da CONTRATANTE, 

através da emissão de cheque nominal ao credor e/ou por meio de depósito em 

conta, mediante crédito em conta corrente de titularidade deste, em até 30 (trinta) 

dias corridos, cotados da respectiva medição, desde que a correspondente fatura, 

venha acompanhada dos documentos listados a seguir: 
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6.1.1 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, mediante a 

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EM – Certidão 

Positiva de Débito com Efeitos de Negativa. 

6.1.2 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, por meio da apresentação do CRF – Certidão de Regularidade do FGTS. 

6.1.3 – A não apresentação das comprovações exigidas pelos subitens  6.1.1 e 

6.1.2, assegura à Contratante, o direito de sustar o pagamento respectivo. 

6.2 – A(s) fatura(s) deverá (ão) ser emitida(s) pela CONTRATADA, contra o 

CONTRATANTE, e encaminhada(s) aos cuidados do Servidor designado pela 

Autoridade Competente, responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos 

serviços contratados.  

6.3 – Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados 

pelo Departamento competente. 

6.4 – A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de globas e/ou 

incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota 

fiscal/fatura. 

6.4.1 – Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica 

interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente 

após a regularização desta documentação. 

6.5 – O valor da prestação mensal devida pelo DEC será reajustado anualmente, 

conforme a Lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

7.1 – Este contrato vigorará durante todo o período de execução dos serviços, 

podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, com redação 

modificada pela Lei nº 9.648/98, persistindo, no entanto, as obrigações, 

especialmente as decorrentes da garantia. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

8.1 – Iniciar após o recebimento da Ordem de Serviços expedida pela Contratante, 

a prestação dos serviços, no tempo previsto, informando, em tempo hábil, qualquer 

motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o serviço conforme o 

estabelecido. 

8.2 – Executar os serviços obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de 

mão-de-obra especializada, materiais e técnica de primeira qualidade, observando 

orientação da Contratante. 

8.3 – Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la 

em tudo o que se relacionar com a execução dos serviços. 

8.4 – Arcar exclusivamente os cursos relativos à realização completa do serviço 

contratado, encarregando-se do respectivo custo de toda mão-de-obra, inclusive 

despesa de locomoção, hospedagem e alimentação, de seus prepostos, se e 

quando necessárias. 

8.5 – Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente 

do trabalho, que indicam ou venham incidir sobre os serviços contratados, 

apresentando os comprovantes, quando solicitados pela Contratante. 

8.6 – Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista exclusiva dos 

seus empregados, no desempenho dos serviços objeto deste certame, 

respondendo por todos e quaisquer ônus suportados pela Contratante, decorrentes 

de eventual condenação em demanda trabalhista proposta por seus empregados, 

autorizando, desde já, a retenção dos valores correspondentes aos créditos 

existentes do futuro Contrato e de outros porventura existentes entre as partes. 

8.7 – Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais que 

forem causados a terceiros, seja por atos próprios da  
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Contratada, seja por atos de seus operários ou prepostos, sem que isso venha a 

reduzir o direito da Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalização 

dos trabalhos contratados, por meio do responsável designado para este fim. 

        8.8– Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de pagamento de 

salário,     apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas 

obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que 

prestam ou tenham prestado outros serviços à Contratante, por força do futuro 

contrato. 

8.9 – Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão-de-obra 

necessária à execução dos serviços contratados, realizando, também, todas as 

atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e 

execução dos serviços. 

8.10 - Manter pessoal em número suficiente, de forma a cumprir as obrigações 

assumidas. 

8.11 – Responsabilizar-se por eventuais paralizações dos serviços por parte dos 

seus empregados, sem repasse de qualquer ônus à Contratante, para que não 

haja interrupção dos serviços prestados. 

8.12 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

8.13 – Permitir à Contratante a fiscalização e a vistoria dias serviços, bem como 

prestar, quando solicitada, as informações visando ao bom andamento dos 

serviços. 

8.14 – Prestar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os 

esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se 

obrigam prontamente atender. 

8.15 – Atender de imediato as reclamações da Contratante sobre a execução do 

serviço. 
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8.16 – Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar 
desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica 
atual, normas ou especificações e que atendem contra a sua segurança ou a de 
terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da 
Contratante eximirá a Contratada de sua responsabilidade provenientes do 
Contrato. 
8.17 – Dar ciência imediata e por escrito à Contratante sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
8.18 – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as  condições que 
culminaram em sua habilitação. 
8.19 – Fazer prova da regularidade para com o INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social, mediante a apresentação de CND – Certidão Negativa de Débito, 
bem como perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através 
de apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.  Ambas as 
certidões, em vigor na data da emissão da nota fiscal, deverão ser juntadas a 
cada Nota Fiscal emitida e apresentada à CONTRATANTE. 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

9.1 – Expedir Ordem de Serviços À Contratada com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias úteis da data de inicio da execução dos mesmos. 

9.2 – Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da 
execução contratual. 

9.3 – Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, 
verificando-se, no desenvolvimento dos trabalhos, está sendo cumpridos os 
serviços e especificações previstas no edital e no anexo I, proposta e contrato de 
forma satisfatória, e documentando as ocorrências havidas. 

9.4 – Estabelecer, no início do contrato, rotinas para o cumprimento do objeto, tais 
como a ordem e os horários em que deverão ser realizados os serviços a serem 
executados pela Contratada e, em caso de alterações, fazer a devida 
comunicação com antecedência. 

9.5 – Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da 
Contratada e, se necessário, ao supervisor da área, para que as falhas possam 
ser corrigidas a tempo. 

9.6 – Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da Contratada, 
promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da 
Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato. 

9.7 – Prestar à Contratada, e a seus representantes e funcionários, todas as 
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 
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9.8 – Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário. 

9.9 – Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 
aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela 
Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas, comunicando à Contratada, por escrito a tempestivamente, qualquer 
mudança de Administração e endereço de cobrança. 

9.10 – Manifestar-sete em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

9.11 – Receber ou rejeitar os serviços, dentro do que foi definido. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

10.1 – O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de 
procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de falência, 
insolvência civil, concordata, liquidação judicial e extrajudicial, dissolução, óbito do 
contrato, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, 
de forma que prejudique a execução do objeto, de qualquer outro fato impeditivo 
da continuidade da sua execução, ou, ainda, na hipótese de sua cessão, ou 
transferência, total ou parcial, a terceiros. A execução total ou parcial do contrato 
ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo 
artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal 
nº 8.666/93, com redação modificada pela Lei 9.854/99. 

10.2 – A recusa em assinar o Contrato, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, ensejará a cobrança pelo DEC, por via administrativa ou judicial, 
de multa nos termos do Decreto Municipal 3.950/2011, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades descritas na Lei 10.520/2002. 

10.3 – Em caso de não cumprimento, por parte da contratada, das obrigações 
assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002 e suas alterações, e demais sanções pertinentes, bem as multas 
previstas no Decreto Municipal 3.950/2011.  

10.3.1 – Em caso de rescisão unilateral do contrato pelo DEC, decorrente do que 
prevê qualquer descumprimento de cláusulas deste instrumento convocatório ou 
seus anexos, será assegurada a Contratada o contraditório e a ampla defesa. 

10.4 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontada dos 
créditos da empresa Contratada ou, se se for o caso, cobrada administrativa ou 
judicialmente. 
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10.4.1 – Não havendo pagamento o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando a devedora a processo executivo. 

10.5 – As penalidades previstas neste item tem caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os 
prejuízos que seu ato venha acarretar ao Contratante. 

10.6 – As penalidade são independentes e a aplicação de uma não exclui as das 
demais, quando cabíveis. 

10.7 – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações 
que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual 
se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, 
nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

10.8 – No caso da Contratada estar em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a mediata rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSFERENCIA E 
SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em 
parte, nem poderá subcontratar os serviços ora contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

12.1 – Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das 
cláusulas desta avença e do regime de direito que a mesma está submetida, na 
forma da legislação de regência. 

12.1.1 – Poderá haver redução do valor contratual, em virtude de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, em tramite no TJ/SP, processo n. 
223015830.2017.826.0000, que cuida da legalidade quanto ao pagamento do 
vale-alimentação aos aposentados e pensionistas da Administração Direta e 
Indireta do Município de SJRPardo/SP. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO.  

13.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda 
do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as 
mesmas. 
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E, por assim estarem juntas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

  São José do Rio Pardo, ........de ......................... de 2018. 

 

 

 

CONTRATANTE 

DEC – DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PARDO 

 

Testemunhas: 

Nome _________________________________ Av. Euclides da Cunha, nº 145 – Centro – 

CEP 13720-000 – São José do Rio Pardo – SP 

Tel. (19) 3608-8858 

1)  
 
RG ___________________________________ 
 
 Assinatura _____________________________ 

 

 

2) Nome _________________________________ 
 
RG ___________________________________ 
 
 Assinatura _____________________________ 
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                         PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 

                                        ANEXO XII 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 
CONTRATANTE: ________________________________________ 
 
CONTRATADA: _________________________________________ 
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____________________________ 
 
OBJETO: _______________________________________________ 

 

ADVOGADOS: (*) ________________________________________ 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar Estadual nº 709,de 14 de janeiro de 1993, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 

CONTRATANTE 
 
NOME: _____________________________________________________ 
 
CARGO: _______________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Institucional: __________________________________________________ 
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E-mail: _______________________________________________________ 
 
Pessoal: _____________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________ 
 

CONTRATADA 
 

NOME: ________________________________________________________ 
 
CARGO: _______________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Institucional: __________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________ 
 
Pessoal: _____________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________ 
 
 

( * )  Facultativo. Indicar quando já constituído.  
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                                             RECIBO DE EDITAL 
(Retirado pela Internet) 

 
 

A empresa _____________________________________________________, 

Com  endereço para correspondência à  ______________________________, 

Na cidade de ______________________/_____, fone (0xx____) __________, 

Fac. símile (oxx ___) ____________, e-mail___________________ RECEBEU. 

O Pregão Nº 03/18, via dow load, cujo objeto refere-se à contratação de pessoa jurídica 

para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento 

de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou tecnologia similar, aos 

servidores ativos e inativos do Departamento de Esportes e Cultura do Município de 

São José do Rio Pardo/SP, a ser utilizado como forma de pagamento na aquisição de 

gêneros alimentícios e produtos de Higiene/limpeza, por meio de redes de 

estabelecimentos credenciados, estabelecidos no mínimo na cidade de São José do 

Rio Pardo/SP, de acordo com as especificações técnicas constantes do ANEXO I e 

com fundamento na Lei Municipal n. 4599/2016, composto de edital do certame e 

anexos nele citados. 

 

Nome por extenso: _______________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ___________________________________________ 

 

OBS:  

1 --   Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet 

deverão remeter este formulário ao Departamento de Esportes e Cultura (DEC) de São 

José do Rio Pardo, devidamente preenchido e assinado. 
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                                              RECIBO DE EDITAL 
(Retirado na Prefeitura) 

 

A empresa _____________________________________________________, 
 
com endereço para correspondência à _______________________________, 
 
Na cidade de ___________________/ ___, fone (0xx____) _______________, 
 
Fac símile (0xx___) __________________, e-mail_______________________ 
 
RETIROU o PREGÃO Nº 03/2018 cujo objeto refere-se à contratação de pessoa  
jurídica para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico ou 
tecnologia similar, aos servidores ativos e inativos do (DEC)  Departamento de 
Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo/SP, a ser utilizado como forma de 
pagamento na aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene/limpeza, por 
meio de redes de estabelecimentos credenciados, estabelecidos no mínimo na cidade 
de São José do Rio Pardo/SP, de acordo com as especificações técnicas constantes 
do ANEXO I e com fundamento na Lei Municipal n.4599/2016, composto de edital do 
certame e anexos nele citados.    
 

 

Nome por extenso: _______________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ___________________________________________. 
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LICITAÇÃO 003/2018 

PREGÃO 003/2018 

 

OBJETO: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 

vale-alimentação EM FORMA DE CARTÃO MAGNETICO/ELETRONICO OU 

TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES. 
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Processo Licitatório Nº 03/2018 

Pregão Nº 03/2018 
 
Iury Feres Abrão, na qualidade de Diretor Presidente do DEC – Departamento de 
Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, na forma prevista 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, determina a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão, esclarecendo que o objeto constitui na aquisição de 
emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico 
para os servidores junto ao Departamento de Esportes e Cultura que atende o 
Município de São José do Rio Pardo/SP, com o valor estimado de R$ 27.936,62. 
 (vinte e sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). 
 
A presente licitação e consequente contratação da empresa licitante vencedora 
justificam-se pela própria destinação do objeto. 
 
Os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as sanções 
administrativas aplicáveis e inadimplemento, inclusive a fixação dos prazos e as 
demais condições essenciais para o fornecimento, constam do edital e se justificam 
pela própria observância das disposições legais aplicáveis. 
 
A estimativa do valor justifica-se em razão de custos e preços praticados no mercado. 
 
Fica esclarecido que as condições para a contratação estão consignadas na minuta da 
ata de registro de preço, parte integrante do edital (Anexo). 
 
São José do Rio Pardo/SP, 22 de outubro de 2018. 
 
 
 

 
IURY FERES ABRÃO 

DIRETOR PRESIDENTE 
      DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
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São José do Rio Pardo/SP, 22 de outubro de 2018. 
 
 
De: Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e 
Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
 
 
Para: Departamento Contábil do DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São 
José do Rio Pardo/SP 
 
Ref.: Pregão nº 003/2018 (Aquisição de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico para fornecimento aos servidores ativos junto ao Departamento 
de Esportes e Culturas de São José do Rio Pardo/SP).  
 

Solicitamos nos informem a dotação orçamentária (classificação econômica, funcional 
programática e fonte de recursos) para fazer frente ao procedimento licitatório em tela, 
procedendo com a necessária reserva, e posterior devolução dos autos a esta 
Comissão para prosseguimento. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

MARIO FREDERICO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 
DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio 
Pardo/SP 
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São José do Rio Pardo/SP, 22 de outubro de 2018. 
 
 
De: Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e 
Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
 
 
Para: Assessoria Jurídica do DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José 
do Rio Pardo/SP 
 
Ref.: Pregão nº 003/2018 (Aquisição de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico para fornecimento aos servidores ativos junto ao Departamento 
de Esportes e Culturas de São José do Rio Pardo/SP).  
 

 
Solicitamos desta d. Procuradoria, exame e aprovação das minutas do edital da 
presente licitação, bem como da decorrente contratação, nos exatos termos do 
parágrafo único do artigo 38, Leu Federal 8666/93, em sua redação atual, bem como 
posterior devolução dos autos a esta Comissão para prosseguimento.   
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
 

MARIO FREDERICO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 
DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio 
Pardo/SP 
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São José do Rio Pardo/SP, 22 de outubro de 2018. 
 
 
De: Departamento Contábil do DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São 
José do Rio Pardo/SP 
Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e Cultura 
de São José do Rio Pardo/SP 
 
 
Para: Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e 
Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
 
Ref.: Pregão nº 003/2018 (Aquisição de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico para fornecimento aos servidores ativos junto ao Departamento 
de Esportes e Culturas de São José do Rio Pardo/SP).  
 
Trata o presente de abertura de procedimento licitatório visando a Aquisição de vale-
alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico para os servidores ativos do 
Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo/SP, enquadrando-se 
na modalidade Pregão, conforme Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
As dotações orçamentárias para atendimento à despesa são as seguintes: 
 
041220073.2108 3.3.90.46.00 (11) – Auxilio Alimentação (Administração e Finanças) 
278120074.2109 3.3.90.46.00 (32) – Auxilio Alimentação (Municipal de Esporte) 
278120074.2110 3.3.90.46.00 (33) – Auxilio Alimentação (Escolinhas e Competições) 
133920075.2116 3.3.90.46.00 (80) – Auxilio Alimentação (Eventos Culturais) 
133920075.2121 3.3.90.46.00 (81) – Auxilio Alimentação (Fábrica de Expressão) 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

ALCINO PISANI JUNIOR 
CONTADOR 

DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
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São José do Rio Pardo/SP, 22 de outubro de 2018. 
 
 
De: Assessoria Jurídica do DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do 
Rio Pardo/SP 
 
Para: Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e 
Cultura de São José do Rio Pardo/SP 
 
 
 
Ref.: Pregão nº 003/2018 (Aquisição de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico para fornecimento aos servidores ativos junto ao Departamento 
de Esportes e Culturas de São José do Rio Pardo/SP).  
 
Trata o presente de abertura de procedimento licitatório visando à contratação supra, 
enquadrando-se na modalidade Pregão, conforme Lei Federal nº 10.520/02, pela Lei 
Municipal nº 2.670/03, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.596/06, pela Lei 
Complementar nº 123/06, e pelas demais disposições contidas neste edita, aplicando-
se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
Existe dotação orçamentária para atendimento à despesa. 

 

O presente processo foi encaminhado ao Jurídico para manifestação quanto ao teor do 
Edital. 
 

É o relatório. 

PARECER 

Nos termos da determinação constante do Artigo 38, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 8.883/94, essa 
Assessoria Jurídica examinou a minuta do instrumento convocatório da licitação 
contida neste processo, entendendo, s.m.j., que a mesma está aprovada, podendo 
prosseguir o feito em sua regular cadência. 
 

Atenciosamente, 
 

FLAVIO APARECIDO CASSUCI JUNIOR 
Assessor Jurídico 
OAB/SP 268.624 
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De: Comissão para julgamento de Licitação do DEC – Departamento de Esportes e 

Cultura de São José do Rio Pardo/SP 

 

Para: Diretor Presidente do DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José 

do Rio Pardo/SP 

 

Ref.: Pregão nº 003/2018 (Aquisição de vale-alimentação em forma de cartão 
magnético/eletrônico para fornecimento aos servidores ativos junto ao Departamento 
de Esportes e Culturas de São José do Rio Pardo/SP).  
 
Após o devido parecer jurídico, e tendo em vista o que dispõe o “caput” do artigo 38, da 
Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações, solicitamos de V. Senhoria autorização para 
que esta Comissão possa iniciar a fase externa do competente processo licitatório, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a Aquisição de vale-alimentação em cartão 
magnético/eletrônico para o fornecimento dos servidores ativos do Departamento de 
Esportes e Cultura que atende o município de São José do Rio Pardo/SP, com retirada 
pelo DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio Pardo/SP, em um 
valor total  estimado de R$ 335.239,44 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos) sendo estimado para o exercício de 2018 o 
valor de  R$ 27.936,62 (vinte e sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e 
dois centavos) e para o exercício de 2019 o valor R$ 307.302,82 (trezentos e sete mil 
trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), recursos orçamentários a serem 
reservados) de acordo com a previsão de consumo no exercício 2018 e 2019, como se 
detalha a seguir: 
 
041220073.2108 3.3.90.46.00 (11) – Auxilio Alimentação (Administração e Finanças) 
278120074.2109 3.3.90.46.00 (32) – Auxilio Alimentação (Municipal de Esporte) 
278120074.2110 3.3.90.46.00 (33) – Auxilio Alimentação (Escolinhas e Competições) 
133920075.2116 3.3.90.46.00 (80) – Auxilio Alimentação (Eventos Culturais) 
133920075.2121 3.3.90.46.00 (81) – Auxilio Alimentação (Fábrica de Expressão) 
 

Atenciosamente, 

MARIO FREDERICO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 
DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do Rio 
Pardo/SP 
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Visto. Ciente. De acordo. Data supra. 

AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório, como detalhado na manifestação 

acima, a qual acolho como embasamento para essa decisão. 

Ao Sr. Presidente da Comissão Para Julgamento de Licitação e à Sra. Pregoeira para 

prosseguimento. Cumpra-se. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

IURY FERES ABRÃO 
DIRETOR PRESIDENTE 

DEC – Departamento de Esportes e Cultura de São José do 
Rio Pardo/SP 
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