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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01, DE 09 DE MAIO DE 2017 

 
 
 
A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 100, de 14 de setembro de 2016, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. O recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação, ocorrerão dia 02/06/2017, às 09h e às 09h15 min. respectivamente, no 
Plenário da Câmara Municipal, localizado na Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, 
na cidade de Matão, Estado de São Paulo.  

A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO, será integralmente conduzida pelo 
Pregoeiro, assessorada por sua equipe de apoio, e será regida nos termos da Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 
6.204/07 e Decreto Municipal nº 4.274/05. 

 
I – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para administração e fornecimento de ajuda de custo 

(alimentação), através de cartão magnético e/ou chip, personalizados aos servidores da Câmara 
Municipal de Matão, conforme as especificações constantes no anexo I do Edital. 

 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na Avenida Padre Nelson 

Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o expediente 
normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento dos documentos e 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação”. 

 
O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal Oficial de 

Matão – ‘Jornal do Comércio' e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 
 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar à Comissão de Pregão 

dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, Envelope 
02- Habilitação. 

 
Não serão recebidos envelopes após as 09 h do dia 02/06/2017, sob qualquer argumento. 
 
Não poderão participar as interessadas que:  
 
1. se encontrarem sob o regime falimentar;  

 
2. empresas estrangeiras que não funcionem no País;  
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3. aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Câmara Municipal de Matão;  
 

4. aquelas das quais participe servidor público municipal de Matão;  
 

5.    consórcios de empresas;  
 
6.    cooperativas. 
 
IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO e os documentos pertinentes devem estar FORA dos envelopes.  
 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 

apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 
sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

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

particular, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, além dos documentos exigidos no item a, (conforme modelo Anexo II); 

 
c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 

enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, para usufruir do tratamento 
favorecido, preconizado nos arts. 42 a 49 da referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 

 
d) Apresentar 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; 

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

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de 
interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os valores 
apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas 
e apuração do menor preço por item. 

 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única via, 

devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões, ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e, no 
final, assinada pelo proponente.  
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A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 
a) descrição completa dos objetos, de forma detalhada, indicando todas as informações 

pertinentes; 
 
b) apresentação do valor, expresso em REAL, meio mecânico ou digital, em algarismos e por 

extenso, correspondentes ao valor mensal da taxa administrativa, incluído todos os encargos e custos, 
conforme termo de referência – Anexo I do Edital. 

 
c) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
d) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante legal; 
 
e) Prazo de disponibilização de cada crédito no valor solicitado, em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da solicitação pelo Departamento Competente da Câmara Municipal de Matão e em 
caso de omissão considerar-se-á como aceito; 

 
f) A taxa de Administração apresentada poderá ser igual, superior ou inferior a zero e deverá 

ser apresentada em porcentagem com até 03 (três) casas decimais e por extenso, podendo ser ZERO 
ou NEGATIVA. 

 
g) Valor a ser cobrado do beneficiário para emissão de 2ª Via do cartão magnético e/ou chip 

em caso de perda, quebra ou extravio. 
 
A apresentação da Taxa de Administração negativa ou de valor zero não implicará violação ao 

disposto no art.44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada sua viabilidade econômica. 
 
Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação dos custos. 
 
No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
PROPOSTA 
  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 

 
A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as condições do 

presente Convite; 
 
Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem o sigilo 

exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
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A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso chegarem 
atrasadas ou violadas. 

 
VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois) 
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - Habilitação deverá conter: 
 
I - Carta em que o proponente solicita a participação no presente Pregão e faz declaração 

explícita de que: 
 
a) assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, respeitando as 

normas vigentes relativamente aos mesmos; 
 
b) acatará todas as exigências da contratante relativamente ao objeto desta licitação; 
 
c) tem o pleno conhecimento da sistemática a ser implantada, das condições estabelecidas no 

presente edital, e se sujeita às mesmas, estando de acordo com elas; 
 
d) não está impedida de contratar com a Administração (Art. 97, da Lei Federal n.º 8666/93 e 

suas alterações posteriores); 
 
e) se obriga a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação 

 
f) Possuir ou não Registro junto ao Ministério do Trabalho, para atuação no PAT Programa de 

Alimentação do Trabalhador. A empresa que não possui o Registro no MTE não será desclassificada 
por este motivo. 

 
g) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
II - Cartão CNPJ e cópia autenticada do Contrato Social e alterações posteriores, ou última 

alteração consolidada da empresa participante, ficando dispensado quando apresentado no 
credenciamento; 

 
III - Cópia autenticada, ou impressa de sítios oficiais, da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (CND), em vigência (Constituição Federal, artigo 195, § 3°); 
 
IV – Cópia autenticada, ou impressa de sítios oficiais, da Certidão de Regularidade Fiscal 

(CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 8.666/93 e 
alterações); 

 
V - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, em vigência.   
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VI - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do artigo 642-A, Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1o de maio de 1943, 
combinado com artigo 29, V, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
VII - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante; 
 
Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos itens III, IV, 

V, VI e VII; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, de negativas. 
 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos dos 

itens III, IV e V, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei Complementar 
nº 123/06, art. 43); 

 
Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo administrativo 
 
No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
HABILITAÇÃO 
 
VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e habilitação as 

empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV. 
 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV. 
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e empresas 

de pequeno porte, na LC 123/2006, as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘c’, 
no item IV. 

 
PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo. 

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores.  
 
As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor serão 

habilitadas para a fase de rodada de lances.  
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Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 3 (três) 

melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 
 
Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta de 

lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua posição 
em relação às demais proponentes empatadas. 

 
As propostas das microempresas ou empresas de pequeno porte, credenciadas, serão 

consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por centos) das demais 
propostas, ocasião em que poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada 
vencedora do certame.  

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance 

verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, 
decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou 
prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os praticados no 
mercado. 

  
Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem decrescente dos 

preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes. 
 
Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. A Taxa de 

Administração deverá ser apresentada em porcentagem com até 03 (três) casas decimais e por 
extenso, podendo ser ZERO ou NEGATIVA. 

 
A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica excluída das 

rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de classificação 
de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital. 
 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço para cada item. 
 
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade 

com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto ora licitado. 
 
Sendo aceitáveis as ofertas de todos os itens, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria 
sessão. 

 
PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
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Serão abertos os envelopes nº 02 apenas das empresas cujas propostas foram aceitas após a 
fase de lances.  

 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os documentos 

apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo no item VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 

(dois), deverão ser apresentados nos envelopes, sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação 

alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame,  para regularização da referida documentação. 

 
Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 

inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 
 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item (ou os itens) objetos deste certame. 
 
Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou 

se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta 
válida.  

 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s) 
representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos supervenientes ou 

somente conhecidos após o julgamento. 
 
VIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E  RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, mediante 
petição por escrito, protocolada na Seção de Protocolo e Expediente da Câmara Municipal de Matão, 
localizado no endereço citado no preâmbulo do Edital, ou através do e-mail 
anacarla@camaramatao.sp.gov.br, ou FAX n.º (16) 3383 1049.  

 
A pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a 

impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados determinem alteração 
do Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela empresa participante. 
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A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará 
na plena. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas 

 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que 

tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e 
motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do 

PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a 
contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, o PREGOEIRO 

examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
fundamentado, à autoridade competente para decisão. 
 

Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 
horários previstos neste EDITAL. 

 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
IX – DAS PENALIDADES 
 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 
da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa, 

ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem 
justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a 

contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado no cadastro correspondente. 

 
Para a rescisão deste contrato, aplicam-se, no que couberem, as disposições previstas nos   

artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações próprias do 

orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00- 
Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1, e ficha 9.8 – Outras Despesas Variável – pessoas Civil  
sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e 
eventuais prorrogações.  

 
XI – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Os serviços contratados deverão ter duração inicial de 12 (deze) meses, podendo este prazo 

de execução ser prorrogado, respeitando os limites do art. 57,II da Lei Federal nº 8.666/93, se for do 
interesse da Câmara Municipal de Matão. 

 
XII - DO CONTRATO 
 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 

equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 

 
A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
dos valores contratados. 

 
XIII – DO PAGAMENTO 
 
A contratada deverá emitir Nota Fiscal mensal, mediante a aplicação da taxa de 

administração, sobre o valor total dos créditos efetivamente fornecidos aos beneficiários da Câmara 
Municipal de Matão no respectivo mês, sendo certo que na referida taxa estão inclusos todos os 
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custos diretos e indiretos e demais despesas de qualquer natureza. A emissão da nota fiscal somente 
será devida e aceita após a comprovação da disponibilidade dos créditos.  

 
Em nenhuma hipótese o pagamento será efetuado sem que haja constatação de que 

efetivamente o serviço tenha sido executado. 
 
O prazo máximo para o pagamento será em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal, 

devidamente discriminada e atestada por servidor designado. 
 

Havendo atraso no pagamento, conforme previsto no item anterior, a Câmara pagará a 
contratada uma multa equivalente a 0,02% (dois décimos por cento) por dia de atraso, até a 
efetivação do pagamento. 
 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro horas. 
 
Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a Licitante 

informar, o número do banco, da agência e conta bancária para a efetivação do pagamento. 
 
 
XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO 
 
O preço constante da presente contratação (taxa administrativa) não poderá ser reajustada no 

prazo inferior a 12 (doze) meses, sendo possível o reajustamento, caso haja prorrogação do mesmo, 
após 12 (doze) meses do início da vigência do contrato.  

 
O referido reajuste deverá ser feito com base na variação da INPC/IBGE referente ao período, 

ou acordo das partes. 
 
Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo indexador devidamente  autorizado   pelo 

Governo  Federal,  de  comum  acordo  entre  as   partes.  
 
A quantidade indicada no Termo de Referência, Anexo I do Edital, trata-se de estimativa, não 

gerando obrigação por parte deste Órgão em adquirir todo o quantitativo.  
 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do 
art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, dispensando a celebração de aditamento, desde que justificado o 
interesse público.  

 
XV. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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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. 

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

 
A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais 

observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo. 

 
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações 

contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a pregoeira ou através do telefone 
(16) 3383 1048, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: anacarla@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 8h às 17h. 

 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
I – Termo de Referência; 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
IV –Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
V - Minuta de Contrato 
 

 
Matão, aos 22 de maio de 2017. 

 
 
 
 

ELIAS CAETANO PEREIRA JUNIOR 
Pregoeiro 

 
 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 
 

VISTO E APROVADO: PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 

administração e fornecimento de ajuda de custo (alimentação), através de cartão magnético e/ou chip, 
personalizados aos servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as seguintes especificações.  

 
A quantidade de beneficiários é variável, pois decorre do número de servidores providos e 

exonerados no período, portanto, não é assegurado a proponente um valor mínimo exato, seja mensal 
ou anual. Para fins de previsão a proposta deverá contemplar a quantidade total estimada. 

 
O valor do crédito, bem como os prazos relativos a todas as remessas provenientes da 

Contratante, poderão sofrer, a qualquer tempo, reajustes, decorrente de alteração da legislação ou 
não, sem qualquer ônus adicional, sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o 
interesse público. 

Os créditos disponibilizados mensalmente deverão ser aceitos em empresas da cidade de 
Matão, devidamente credenciadas pela licitante vencedora, para aquisição pelos servidores públicos, 
de produtos exclusivamente alimentícios em supermercados, empórios, mercearias, aviculturas, 
peixarias, hortifrutigranjeiros ou outros estabelecimentos congêneres.  

 
A futura contratada deverá comprovar em até 30 (trinta) dias consecutivos da data de 

assinatura do contrato possuir entre seus credenciados/conveniados, conforme definição da 
Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS: 
 
1.1- No mínimo 01 (UMA) Grande Rede de Hipermercados / Supermercados existente na região 
contendo loja no Município de Matão; 
 
1.2 - No mínimo 02 (DUAS) Redes de Supermercados de Grande ou Médio Porte contendo lojas 
no Município de Matão. 
 
1.3- No mínimo 01 (UMA) Rede de Supermercados Convencionais ou Compactos contendo lojas 
no Município de Matão. 
 

Deverá apresentar: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Endereço, Telefone dos 
estabelecimentos acima mencionados. 

 
Além das redes constantes nos itens anteriores, a licitante também poderá apresentar, sem 

quaisquer quantitativos mínimos obrigatórios, relação contendo açougues; varejões de 
hortifrutigranjeiros, peixarias; panificadoras e padarias que, porventura, sejam por ela credenciados e 
disponíveis para uso do benefício no Município de Matão. 

 
È facultado à Câmara Municipal de Matão o direito a diligenciar in loco os estabelecimentos 

apresentados quando da assinatura do contrato, a fim de verificar a veracidade das informações 



 

 

 

Pregão Presencial Nº 01/2017 

13 

 

prestadas, a real existência e/ou localização dos mesmos e conferir a aceitação do vale/cartão 
fornecido pela Contratada. 

 
 

DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: 
 

Para fins de previsão, fica estimado o fornecimento do benefício mensal para 21 (vinte e 
um) beneficiários através dos cartões eletrônicos/magnéticos personalizados com valor 
mensal de crédito variável entre R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) até R$ 631,00 
(seiscentos e trinta e um reais) cada, e 05 (cinco)  com valor de crédito mensal fixo de R$ 
526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). 

 
O valor mensal estimado para os benefícios mencionados acima é de R$ 15.881,00 

(quinze mil oitocentos e oitenta e um reais), gerando um valor anual estimado de R$ 190.572,00 
(cento e noventa mil quinhentos e setenta e dois reais). 

 
A quantidade exata de servidores/beneficiários (com inclusões ou exclusões), bem como o 

valor do benefício serão informados mensalmente pelo Departamento Competente da Câmara 
Municipal de Matão, seção responsável pelo pedido, acompanhamento, fiscalização e atestação dos 
serviços, podendo ser alterada para mais ou para menos, sem qualquer ônus adicional. 

 
A taxa de Administração apresentada poderá ser igual, superior ou inferior a zero, e deverá 

ser apresentada em percentual (%) algarismos, por extenso e com, no máximo, 03 (três) casas 
decimais.  

 
A apresentação da Taxa de Administração negativa ou de valor zero não implicará violação ao 

disposto no art.44, § 3º, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada sua viabilidade econômica. 
 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 
dias uteis, após a solicitação efetuada pelo Departamento Competente da Câmara Municipal de 
Matão, sita Av. Padre Nelson, 859, Centro, Matão/SP, CEP 15990-350, de segunda a sexta-feira, das 
07h30 às 12h30 e das 14h às 17h00. 

 
Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser entregues em envelopes lacrados, 

contendo manual básico de utilização ou manual de instruções ou publicação equivalente, e deverá 
conter relação dos estabelecimentos credenciados, conforme especificado neste Edital, no endereço e 
horário acima estabelecidos; 

 
Fornecer os cartões magnéticos e/ou eletrônicos nas quantidades e formas previstas, 

responsabilizando-se pelo envio ao local indicado, com cobertura total contra possíveis extravios, bem 
como contra roubo, furto qualificado ou destruição até seu efetivo recebimento. 
 

A substituição dos cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverá ser no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, após a comunicação do Departamento Competente da Câmara Municipal de 
Matão, quando detectada qualquer divergência no ato da conferência; 
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O primeiro cartão de cada beneficiário será sempre gratuito, e somente será cobrado o valor 
proposto para reemissão de cartão com nova senha em caso de perda, quebra ou extravio. Neste 
caso, a taxa de reemissão do cartão não poderá ser superior a R$ 9,00 (nove reais). Não será 
cobrado taxa pela reemissão de cartão no caso de defeitos, furto ou roubo. 

 
Em se tratando de emissão de segunda via do cartão e/ou reemissão de senha, o prazo para 

entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de solicitação do Departamento 
Competente da Câmara Municipal de Matão; 

 
Disponibilizar à Câmara Municipal de Matão, sistema próprio para pedidos de créditos 

mensais e solicitação de emissão dos cartões, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da assinatura do 
Contrato. 

 
Havendo necessidade de aplicativo (software) para a geração dos arquivos de pedidos de 

créditos mensais (e solicitação de emissão dos cartões) no layout e demais configurações exigidas 
para o intercâmbio de dados, a CONTRATADA deverá fornecer sem custo para a Câmara Municipal 
de Matão o aplicativo (software) que realize todas as operações necessárias ao pleno intercâmbio de 
dados e demais atividades contratadas. O fornecimento do referido aplicativo é dispensável quando a 
CONTRATADA utiliza sistema que realiza todas as operações através do preenchimento de 
formulário WEB via INTERNET ou EXTRANET. 

 
Sendo constatada a necessidade pelo Serviço de Informática da Câmara Municipal de Matão, 

a CONTRATADA encaminhará técnico, para solução em conjunto de eventuais problemas de 
adequação, relacionados à transmissão dos dados, conforme procedimento e lay-out fornecidos;  

 
A CONTRATADA responde por todos os custos e despesas relativas à disponibilização do 

técnico junto a Câmara Municipal de Matão, como estadia, despesas de viagem, alimentação e outros. 
  
Os cartões magnéticos e/ou chip deverão obrigatoriamente constar: nome da contratante - 

Câmara Municipal de Matão, nome da empresa contratada, nome do servidor beneficiário e controle 
de emissão por número seqüencial, com validade mínima de 12 (doze) meses; 

 
Fornecer o cartão magnético e/ou chip ao usuário com senha pessoal e intransferível em 

invólucro indevassável e instruções de uso. 
 
Garantir o bloqueio do cartão, em casos de perda, furto ou extravio, preservando o valor do 

benefício do usuário, imediatamente após a comunicação. 
 
Os créditos mensais nos cartões magnéticos e/ou chip deverão ser efetuados, 

impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil após a solicitação, na quantidade e valores informados pelo 
Departamento Competente da Câmara Municipal de Matão. 

 
A nota fiscal mensal, somente poderá ser emitida, a partir da efetivação e comprovação do 

benefício creditado. 
  
Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos durante toda a vigência da 

contratação e poderão ser utilizados na rede credenciada/conveniada até 3 (três) meses após o 
encerramento do Contrato. 
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O sistema de cartões magnéticos e/ou chip deverá permitir ao beneficiário o controle de saldo, 
por meio da Internet ou outro meio equivalente. 

 
Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos que venha causar a Câmara Municipal de Matão 

ou a seus servidores, por ação ou omissão própria em razão dos serviços ora contratados; 
 
Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução dos serviços contratados. 
 
Garantir a aceitação dos cartões magnéticos e/ou chip, no mínimo, nos estabelecimentos 

exigidos neste Edital informando, imediatamente inclusões e/ou exclusões dos mesmos. 
 
Providenciar o credenciamento de outros estabelecimentos, caso ocorra à alteração da rede 

conveniada, de forma a garantir o padrão de qualidade e atendimento, em número suficiente de 
estabelecimentos, durante todo o Contrato, inclusive quando solicitado pela Câmara Municipal de 
Matão, se constatadas irregularidades no estabelecimento conveniado. 

 
A CONTRATADA deverá apresentar relação da rede de credenciados como condição para 

assinatura do Contrato: manter o mesmo número de credenciados durante toda a execução 
contratual, sob pena de rescisão do Contrato, comunicando mensalmente, a Câmara Municipal de 
Matão, a ocorrência de novos credenciamentos e suas respectivas alterações, além de exigir dos 
estabelecimentos credenciados as identificações de sua adesão ao sistema, em locais de fácil 
visualização. 

 
Na relação dos estabelecimentos credenciados deverá constar: razão social, nome fantasia, 

quando for o caso, natureza do serviço prestado, número de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, endereço e telefone, fac-símile e e-mail (se houver), 
devendo atender aos padrões estabelecidos pela Portaria n.º 03, de 01/03/2002 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 
A CONTRATADA deverá fiscalizar os estabelecimentos integrantes de sua rede, no sentido 

de se obter produtos adequados, variados e higiênicos, dentro dos padrões e legislação 
estabelecidos, descredenciando os que não apresentarem serviços satisfatórios; 

 
É facultado a Câmara Municipal de Matão o direito a diligenciar in loco os estabelecimentos 

apresentados quando da assinatura do Contrato, a fim de verificar a veracidade das informações 
prestadas, a real existência e/ou localização dos mesmos e conferir a aceitação do cartão fornecido 
pela CONTRATADA. 

 
Apresentar descrição de metodologia operacional adotada para desempenho das atividades 

necessárias ao cumprimento do objeto da licitação, no ato da assinatura do Contrato, através de: 
Tecnologia: Utilização de recursos tecnológicos que propiciem agilidade, segurança e confiabilidade 
no funcionamento do sistema, assegurando inclusive a identificação de possíveis falsificações de 
cartões; Método de administração e gerência: Relatórios gerenciais em nível de informações 
disponíveis, garantindo o bom funcionamento do sistema; Meios de comunicação utilizados pelo 
licitante para atingir o usuário final, visando esclarecimento e dúvidas e ainda a divulgação dos 
serviços, bem como do conhecimento dos estabelecimentos credenciados e descredenciados 
mensalmente. 
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Disponibilizar mensalmente à Câmara Municipal de Matão, relatório constando o valor total 
gasto, bem como o detalhamento do crédito fornecido a cada beneficiário.  

 
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; 

 
Comunicar, imediatamente à Câmara Municipal de Matão, tão logo sejam do seu 

conhecimento os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter 
reflexos financeiros sobre o Contrato; 
 

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; 

 
Manter serviços de atendimento ao cliente, SAC ou Internet, no mínimo no horário de 

atendimento dos estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo adicional, inclusive quanto ao 
fornecimento de saldos, extratos e alteração de senha. 

 
Providenciar o necessário para a perfeita adequação do objeto licitado e efetuara imediata 

correção das deficiências apontadas pela Câmara Municipal de Matão quanto da execução do objeto 
desta licitação e do respectivo Contrato. 

 
Garantir a execução dos serviços contratados, obedecidas às disposições da legislação 

trabalhista vigente, responsabilizando-se diretamente pelos serviços contratados,  
 
Pagar diretamente aos estabelecimentos credenciados os valores correspondentes aos vales 

fornecidos, não havendo qualquer responsabilidade solidária da Câmara Municipal de Matão na 
hipótese da CONTRATADA deixar de cumprir suas obrigações perante aqueles estabelecimentos. 

 
Manter sigilo quanto às informações dos servidores da Câmara Municipal de Matão contidas 

no banco de dados da CONTRATADA. 
 
Manter, durante toda a execução deste Contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação. 
 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Requisitar e informar mensalmente, o numero de servidores/beneficiário, os valores dos 
créditos, bem como a data em que os mesmos deverão ser inseridos nos cartões, devendo ser 
observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis entre a solicitação e a data de inserção informada, por 
meio de sistema disponibilizado pela CONTRATADA. 

 
Excepcionalmente, no mês de implantação do sistema, o Departamento Competente da 

Câmara Municipal de Matão, poderá estabelecer uma data para pedido de carga e/ou crédito nos 
cartões magnéticos e/ou chip, divergente daquela estabelecida no item anterior. Norma estabelecida 
para o cumprimento de previsão legal da Câmara Municipal de Matão – Resolução nº 05 de 29 de 
março de 2011 e alterações.  
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Remeter listagem dos beneficiários à CONTRATADA através de fax ou correio eletrônico (e-

mail) ou outro meio disponibilizado pela mesma. 
 
Prestar todas as informações à CONTRATADA para execução dos serviços contratados.  
 
Manter sob sua guarda e controle os cartões magnéticos e/ou chip, enquanto não distribuídos 

aos seus servidores, não responsabilizando a CONTRATADA em nenhuma hipótese, pelos cartões 
que se encontrem em seu poder. 

 
Manter sistema de controle dos serviços executados, garantindo o fiel cumprimento de prazos 

e horários estabelecidos no presente memorial descritivo, de forma a auxiliar a CONTRATADA para 
que possa cumprir, satisfatoriamente, a prestação de serviços licitados. 

 
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº 

_______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  
______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, podendo formular lances, negociar preços e praticar 
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 

 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
A empresa ___________________________, aqui devidamente representada por 

_____________________________, infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de 
direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017, dos respectivos 
documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomada pela 
Pregoeira e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos 
direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à 
habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 

 
Local, data. 

 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

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

convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do enquadramento previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 01/2012, realizado 
pela Câmara Municipal de Matão. 

 
 
 
 
    Matão, aos .............................................. 

 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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 MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA ----------- 
 
 
 
 

  Aos ____dias do mês de ___ de 2012 (dois mil e doze), nesta cidade  de Matão, Estado de 
São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  
partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO, 
pessoa jurídica de direito interno, com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  
859,  inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu 
Presidente, o Sr. VALTER LUIZ TREVIZANELI, brasileiro,  solteiro, portador   do   R.G. nº 
____SSP/SP, e CPF nº _____,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE", 
e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à Rua__________nº ___, inscrita 
no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato representada por seu __________, SR. 
__________, (qualificação), portador da Cédula de Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº 
___, residente e domiciliado na cidade de __________, à Rua _________, nº ___, adiante designada 
“CONTRATADA” e perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e 
contratado o que segue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa especializada para administração e 

fornecimento de ajuda de custo (alimentação), através de cartão magnético e/ou chip, personalizados 
aos servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as especificações constantes no anexo I do 
Edital, parte integrante do presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA Os serviços contratados deverão ter duração inicial de 12 (doze) 

meses, podendo este prazo de execução ser prorrogado, respeitando os limites do art. 57,II da Lei 
Federal nº 8.666/93, se for do interesse da Câmara Municipal de Matão.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução do serviço licitado a contratada pagará a contratante 

a importância mensal de R$ ________ (______), perfazendo o valor global do contrato de R$ 
________________ (___________).  

 
CLÁUSULA QUARTA - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 10 (dez) 

dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor designado.  

 
             CLÁUSULA QUINTA – Durante a vigência deste Contrato o valor estimado para o certame, 
poderá sofrer alterações a exclusivo critério da Câmara Municipal de Matão, sendo que a taxa de 
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administração permanecerá fixa. Os preços constantes da presente contratação (taxa administrativa) 
não poderão ser reajustados no prazo inferior a 12 (doze) meses, sendo possível o reajustamento, 
caso haja prorrogação do mesmo, após 12 (doze) meses do início da vigência do contrato. O referido 
reajuste deverá ser feito com base na variação da INPC/IBGE referente ao período, ou acordo das 
partes. Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo  indexador  devidamente  autorizado   
pelo Governo  Federal,  de  comum  acordo  entre  as   partes.  

 
CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas 

dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob 
nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1, e ficha 9.8 – Outras Despesas Variável – 
pessoas Civil  sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do 
contrato e eventuais prorrogações.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou 

condições do presente contrato e do respectivo Edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º 
da Lei nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa, 

ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem 
justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a 

contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA OITAVA - O não cumprimento pela “CONTRATADA”, de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE”, acarretará a rescisão 
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imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial, 
além da multa prevista na Cláusula acima. (arts 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93, com redação 
modificada pela Lei 9854/99).  

 
CLÁUSULA NONA - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, Estado de São Paulo, 
para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, excluindo-se qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ficam fazendo parte integrante deste contrato 

independentemente de transcrição,  as  demais  cláusulas  e  condições  do Edital -  Pregão nº 01 de 
21 de maio de 2012, bem como a proposta e declarações da Contratada, que devidamente  
rubricadas  encontram-se  arquivadas   na   Câmara Municipal de Matão. 

E, por estarem assim justas e  contratadas, assinam as partes o presente contrato, em  04  
vias  de  igual teor, e para um único efeito de direito, na presença  de  duas testemunhas adiante 
assinadas. 

 
 
Matão, ___de ______________ de ____. 
   
 
 

CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 

 
VISTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 


