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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 

 

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 05 CARTÕES MAGNÉTICOS DE 

ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES, TUDO CONFORME 

EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2018 

HORÁRIO: a partir das 09:30 horas 

LOCAL: Secretaria da Câmara Municipal 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, registrada sob o nº. 001/2018, do tipo menor preço, que objetiva a 
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de 
Cartões Magnéticos de Alimentação/Refeição para a aquisição mensal de gêneros 
alimentícios destinados a aproximadamente 05 (cinco) servidores da Câmara Municipal de 
Pontes Gestal - SP, à razão de 01 (um) cartão por servidor, com benefício unitário no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses, sendo o pagamento no 
mês de dezembro em dobro, conforme Lei Municipal. 

 Este certame será regido pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo 
Decreto municipal nº. 3069, de 31 de julho de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, bem como do 
Decreto Federal 5504, de 05 de agosto de 2005 e da Portaria Interministerial 207, de 31 de julho de 2006, do 
Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, além das demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

 

 2 - DO OBJETO 

    
   2.A - Contratação de empresa especializada na administração, 

gerenciamento e fornecimento de Cartões Magnéticos de Alimentação/Refeição para a 
aquisição mensal de gêneros alimentícios destinados a aproximadamente 05 (cinco) 
servidores da Câmara Municipal de Pontes Gestal - SP, à razão de 01 (um) cartão por 
servidor, com benefício unitário no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), pelo período de 12 
(doze) meses, sendo o pagamento no mês de dezembro em dobro, conforme Lei Municipal. 
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   2.B - Conforme Lei Municipal  nº 1309 de 25 de janeiro de 

2016, que “Modifica a Lei Municipal 1197, de 06 de agosto de 2012 que concede Vale 
Alimentação aos Servidores do Legislativo”. 
 

   3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
   3.A - Os concorrentes interessados poderão participar desta 

licitação desde que apresentem os envelopes conforme estabelecido neste Edital, bem como, 
cumpram todas as disposições deste edital e seus anexos. 
    
 

   3.B - DO ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL                    
OU DE PREÇOS - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 
    O ENVELOPE nº 01 de cada concorrente deverá conter, 
OBRIGATORIAMENTE, os seguintes documentos: 
 
    3.b.1 - Proposta de Preços elaborada em papel timbrado da 
empresa (caso possua), em via única, onde conste: 
 
    3.b.2 - os valores unitários e mensais considerando a quantidade 
máxima de cartões estimada conforme subitem “2.A” deste edital; 
 
    3.b.3 - valor cobrado por cada cartão magnético reemitido em 
caso de perda, furto, ou roubo esclarecendo que esse não fará parte do preço global da 
proposta; 
 
    3.b.4 - declaração de total concordância com os termos deste 
edital, ressalvado o direito recursal previsto em Lei; 
 
    3.b.5 - declaração de que, nos preços propostos estão inclusos os 
custos relativos a taxas e impostos, fretes, etc.; 
 
    3.b.6 - declaração de prazo de validade da proposta, o qual não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
    3.b.7 - dados bancários da proponente, contendo número de 
conta corrente, banco e agência para fins de depósito do pagamento a que tiver direito, em 
caso de sagrar-se vencedora do certame. 
 
    3.C - O representante legal da empresa deverá, antes do início 
dos trabalhos, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão de Licitação Carteira de 
Identidade. 
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    3.D - Se a empresa enviar representante que não seja sócio, faz-
se necessário o credenciamento por procuração, com menção expressa de que lhe confere 
amplos poderes para praticar de todos os atos no interesse da mesma junto a quaisquer órgãos 
públicos, inclusive os de firmar compromissos, transigir, desistir e confessar na efetiva 
representação em todos os termos da presente licitação. 
 
    3.E - A Participação do licitante neste procedimento licitatório 
implica em expressa concordância aos termos deste edital, ressalvando-se o direito recursal. 
 

   3.F  - O não comparecimento de  quaisquer dos participante na 
reunião em que serão recebidos os envelopes de documentação e proposta não impedirá que 
ela se realize.  

 
                                    3.G - DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 

   O ENVELOPE nº 02 de cada concorrente deverá conter, 

OBRIGATORIAMENTE, os seguintes documentos: 

 
   3.g.1 - Habilitação Jurídica: 
 
   a) - Última alteração contratual em vigor; 
 
   b) - Declaração de inexistência de fato impeditivo à participação 

em Licitações Públicas; 
    
   3.g.2 - Regularidade Fiscal: 
 

a) - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais; 
 

b) - Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

 
c) - Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual; 

 
                                               
    d) - Certidão Negativa de Débitos junto ao I.N.S.S.; 
 
    e) - Certificado de Regularidade do F.G.T.S. e 
 
                                               g) – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
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   3.g.3. - Qualificação Técnica: 
 

    a) - Declaração formal de que a empresa dispõe de espaço físico, 
aparelhamento e pessoal próprios, adequados e disponíveis para atender plenamente ao objeto 
desta licitação descrito no item “2” deste Edital; 

 
    b) - Declaração de que recebeu cópia deste Edital e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

 
    c) - Declaração formal de a empresa não possui menores                           
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto na 
Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

 
    3.g.4 - Qualificação Econômica Financeira: 
 
    a) - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida               
no Cartório competente do município da sede da empresa, expedida há menos de 90 (noventa) 
dias da data designada para a entrega dos envelopes. 
 

                          4 - Dos esclarecimentos e retirada do Edital 
 

    4-A - A Seção de Licitações desta Câmara Municipal prestará 
todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados bem como, fornecerá cópias do presente 
edital e seus anexos, estando disponível para atendimento de segunda a sextas-feiras, das 
07:00  às 16:00 horas, em dias de expediente, no edifício da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, localizada na Rua Natale Pazim, nº 575, centro, nesta cidade. 
 
    4-B – Esclarece ainda que ficará a disposição de todos os 
interessados, o Edital completo do presente certame, junto ao site oficial da Câmara 
Municipal, podendo ser acessado no endereço eletrônico: “www.pontesgestal.sp.leg.br”. 
 
 

5- Da abertura dos envelopes 
 

                                                5.A - A Comissão abrirá em primeiro lugar envelopes de 
proposta dos licitantes, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com 
os fatores e critérios estabelecidos neste edital e na legislação aplicável ao certame. 
 
 
    5.B - A Comissão abrirá os envelopes relativos à documentação 
e os membros da Comissão e os representantes credenciados presentes examinarão e 
rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não cumprir às 
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exigências deste edital. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos 
interessados suspendendo-se o certame até seu julgamento. 
 
    5.C - Encerrada a fase de habilitação preliminar pelo julgamento 
definitivo ou pela renúncia dos licitantes ao direito de recorrer a Comissão devolverá 
fechados, os envelopes de proposta aos licitantes inabilitados, cujos representantes retirar-se-
ão da sessão ou nela poderão permanecer apenas como assistentes. 
 
    5.D - Por tratar-se de licitação do tipo “menor preço”, será 
considerada a melhor proposta, portanto vencedora desta licitação, aquela que apresentar o 
MENOR PREÇO referente a taxa de administração dos referidos cartões. 
 
    6 - DO PAGAMENTO 
 
    6.A - Os pagamentos serão efetuados pela Câmara Municipal, 
mensalmente, em conta corrente informada pela Contratante, e os créditos deverão estar 
disponíveis nos cartões em até no máximo 05 (cinco) dias úteis após o depósito efetuado. 
 
 
    7 - DO REAJUSTE 
 
    7.A - Os valores que ora serão acordados permanecerão 
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
 
    8 - DA VIGÊNCIA 
 
    8.A - O contrato originado na presente licitação terá vigência a 
iniciar-se na data de sua assinatura, e seu término em 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado até o limite previsto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 
 
    9 - DAS PENALIDADES 
 
    9.A - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão 
aplicadas as sanções legais a saber: 
 
    a) - Advertência; 
 
    b) - Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da 
infração, não excedendo, em seu total o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, acumulável com as demais sanções; 
 
    c) - Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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    d) - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
 
 
    10 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
    10.A - A Câmara Municipal de Pontes Gestal revogará ou 
anulará esta licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 
 
    10.B - Não serão admitidas a esta licitação as empresas 
suspensas ou impedidas de licitar, bem como, as que estiverem em regime de 
falência/concordata ou apresentarem propostas com preços unitários simbólicos/irrisórios. 
 
    10.C - As despesas decorrentes para a execução do presente  
contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias para o  exercício de 2018,   
a saber:  
 
01 – Legislativo 
0101 – Processo Legislativo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha:- 0013 

 
    10.D - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital 
perante a Administração o Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes. 
 
    10.E - O Licitante vencedor será responsável por todos os ônus e 
obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e 
prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal e ou a terceiros, em decorrência 
da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus sucessores. 
 
    10.F - A documentação exigida deverá ser apresentada com 
validade até a data da sessão de abertura. 
 
    10.G - O não comparecimento do interessado às sessões 
públicas de abertura dos envelopes ou a falta de sua assinatura nas respectivas atas, implicará 
na concordância das decisões da Comissão Permanente de Licitações, ressalvado o direito 
recursal. 
 
    10.H - Fica dispensada a prestação da garantia contratual                      
nos termos do Artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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    10.I - Das Decisões proferidas pela Comissão de Licitação, 
caberá recurso administrativo nos termos do Art. 109 da Lei de Licitação e Contratos. 
 
    10.J - No caso de empate proceder-se-á sorteio em sessão 
Pública para desempate. 
 
    10.K - A Adjudicação será feita pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
    11 - ANEXOS 
 
    Constituem anexos deste edital, portanto, dele fazendo parte:  
 
    ANEXO I - MODELO PARA PREENCHIMENTO 
EXTERNO DOS ENVELOPES; 
 
    ANEXO II - MINUTA DO FUTURO CONTRATO. 
 
    Para conhecimento do público expede-se o presente edital, que  
é afixado no local de costume da Câmara Municipal, publicado em Jornal de circulação 
regional, bem como no site Oficial da Câmara Municipal www.pontesgestal.sp.leg.br. 
 
    CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL - SP, aos 
dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito (10/05/2018). 
 
 
 
 
 

            FIDELCINO TORRES LUCHI 
            Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I - MODELO PARA PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
 
 
 
 
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL OU DE PREÇOS 
 
 
 
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL OU DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
DATA/HORA DO ENCERRAMENTO: 25/05/2018 - 9:00 HORAS 
DATA/HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 25/05/2018 - 9:30 HORAS 
EMPRESA: (RAZÃO SOCIAL) 
C.N.P.J. (MF) Nº:........................ 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
DATA/HORA DO ENCERRAMENTO: 25/05/2018 - 9:00 HORAS 
DATA/HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 25/05/2018 - 9:30 HORAS 
MPRESA: (RAZÃO SOCIAL) 
C.N.P.J. (MF) Nº :................ 
ENDEREÇO: 
CIDADE:           
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ANEXO II – MINUTA DO FUTURO CONTRATO 

 
 
 

          PREGÃO n.º 001/2018 
 
 
MINUTA DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 
PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL-SP 
 
 
CONTRATO Nº XXXXXXXX                                                         

 
Por este instrumento, de um lado a Câmara Municipal de Pontes Gestal, pessoa jurídica de 
direito público, portadora do CNPJ (MF) nº 51.853.661/0001-09, com sede na Rua Natale 
Pazin, nº 575 – Centro, em Pontes Gestal/SP, neste ato, representada por seu Presidente, Sr. 
Fidelcino Torres Luchi, brasileiro, casado, portador do RG nº 7.331.155-8 SSP/SP, CPF(MF) 
nº 025.794.938-08, residente e domiciliado na Rua João Araujo Teixeira, nº 696, centro, nesta 
cidade, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE; de outro lado a empresa 
______________________________________, vencedora do Pregão nº 001/2018, doravante 
nomeada apenas CONTRATADA, com sede na rua ____________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________, neste ato representada por 
_________________,  portador do RG__________________   e do CPF 
nº__________________  ,  ao final assinado, observadas as disposições da Lei Federal 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações das Leis 8.883, de 08 de junho de 1994, 9.032, de 
28 de abril de 1995 e 9.648, de 27 de maio de 1998 e da Lei Estadual 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, e demais normas legais pertinentes,  têm entre si, por certo e ajustado, o 
quanto estipulado nas cláusulas a seguir expressas.  

 

1. DO OBJETO: 
1.1. É objeto do presente termo a Contratação de empresa especializada na 

administração, gerenciamento e fornecimento de Cartões Magnéticos de 
Alimentação/Refeição para a aquisição mensal de gêneros alimentícios destinados a 
aproximadamente 05 (cinco) servidores da Câmara Municipal de Pontes Gestal - SP, à razão 
de 01 (um) cartão por servidor, com benefício unitário no valor de R$ 200,00 (DUZENTOS 
REAIS), pelo período de 12 (doze) meses, sendo o pagamento no mês de dezembro em dobro, 
conforme Lei Municipal. 
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2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
 
2.1. O presente vigorará pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, de comum acordo entre as 
partes e mediante termo aditivo próprio, até o limite estabelecido pelo inciso II do artigo 57 da 
Lei 8.666/93, com a redação da Lei 8.883/94. 
 
 
3. DO VALOR E DOS PAGAMENTOS:  
 
3.1. Considerados os 12 (doze) meses de vigência inicial, e, ainda, a taxa de administração 
ofertada pela CONTRATADA para o fornecimento de vale alimentação na forma licitada, 
além do quadro com 05 (cinco) funcionários, e o valor de crédito de R$ 200,00 (duzentos 
reais), sendo o pagamento no mês de dezembro em dobro, conforme Lei Municipal, o valor 
do presente contrato é estimado, para todos os efeitos, em R$ ____________.  
 
 
3.2.Os pagamentos serão realizados, no mínimo no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação 
da Nota Fiscal pela CONTRATADA. 
 
3.2.1. Os pagamentos serão levados a efeito por via de crédito em conta corrente em nome da 
CONTRATADA.  
 
3.3 A taxa de administração pactuada neste termo será mantida fixa até o final do contrato, 
podendo haver prorrogação de prazo contratual, mediante acordo entre as partes e observada a 
legislação federal aplicável à espécie. 
 
3.3.1. Nos termos do previsto no art. 65, parágrafo 8º, da Lei Federal 8.666/1993, o reajuste 
do valor de crédito individual do vale alimentação, decorrente de ato da Administração, não 
será considerado acréscimo contratual.   
               
3.4. Os recursos necessários aos pagamentos, previstos nesta cláusula, onerarão a dotação 
orçamentária própria da CONTRATANTE. Sendo: 
 
01 – Legislativo 
0101 – Processo Legislativo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha:- 0013 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 
4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, aquelas definidas nas Especificações 
Técnicas, bem como:  
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4.1.1. Apresentar, trimestralmente, relação de todos os estabelecimentos credenciados; 
 
4.1.2. Manter uma rede de estabelecimentos credenciados que se ajuste às necessidades atuais 
e futuras da CONTRATANTE; 
 
4.1.3. Reembolsar à CONTRATANTE, o valor de quaisquer créditos que esta venha a 
devolver; 
 
4.1.4. Facultar à CONTRATANTE, a fiscalização dos estabelecimentos da sua rede de 
credenciados; 
 
4.1.5. Responder, integralmente, pelos custos relativos aos serviços a serem executados, 
inclusive pelos ônus tributários, abrangidos encargos trabalhistas e previdenciários, devendo 
ser apresentados, de pronto, à CONTRATANTE, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes dos pagamentos, pelos quais ora se responsabiliza, sob pena de caracterizar-se 
infração convencional, passível das sanções previstas neste instrumento e na legislação 
aplicável. 
 
4.1.6. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e determinações das 
autoridades federais, estaduais e municipais, responsabilizando-se, em caso de infração, pelas 
multas aplicadas. 
 
 
4.1.7. É vedado à CONTRATADA o uso do nome da CONTRATANTE para celebrar 
quaisquer contratos com terceiros, caracterizando-se a inobservância deste item, como 
infração de natureza grave, justificadora da rescisão sumária deste contrato. 
 
 
4.1.8. A CONTRATADA não poderá transferir, ceder ou subempreitar, total ou parcialmente, 
o objeto deste contrato, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE. 

 
4.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE, providenciar os pagamentos devidos pelos 
serviços prestados, nas épocas próprias, obedecendo as condições, prazo e forma ajustados 
neste contrato. 
 
 

                                                                                                

5. DA RESCISÃO: 

5.1. São motivos, modos e efeitos da rescisão do presente contrato, todos aqueles enumerados 
nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, reconhecendo, 
expressamente, a CONTRATADA, os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa. 
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5.2. A CONTRATANTE poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, 

independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, quando as multas 
em que, eventualmente, incorrer a CONTRATADA, ultrapassarem 10% (dez por cento) 
do valor total do presente contrato. 

 

6. DAS PENALIDADES: 

6.1. Pela inexecução, parcial ou total, de quaisquer das cláusulas pactuadas, ficará a 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sujeita às penalidades previstas no artigo 87 
da Lei 8.666/93, especialmente:  

6.1.1. À multa de 1% do valor contratado, por dia de atraso na respectiva entrega. 

6.1.2. À multa de 5% do valor total do contrato, no caso de infração a qualquer de suas 
demais cláusulas. 

6.2. As multas acima previstas são cumulativas e têm caráter moratório, não eximindo, a 
CONTRATADA, da obrigação de indenizar eventuais danos ou prejuízos ocasionados à 
CONTRATANTE. 

6.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará do primeiro pagamento a ser 
realizado após a sua aplicação. 

7. DO FORO: 

7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cardoso-SP para dirimir quaisquer questões 
pertinentes ao presente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
ou se torne. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e efeito. 
 
Pontes Gestal,  ________________. 
 
 
 

_______________________________________ 
FIDELCINO TORRES LUCHI 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 
Contratante 

 
 

_______________________________________ 
CONTRATADA 

 


