PREGÃO Nº. 06/2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A EMPREITADA
GLOBAL, DO TIPO MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (APLICADA
SOBRE O MONTANTE MENSAL CREDITADO), VISANDO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO
E
FORNECIMENTO
DE
CARTÕES
ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA A AQUISIÇÃO MENSAL DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
“IN
NATURA”,
DESTINADOS
A
APROXIMADAMENTE 350 (TREZENTOS E CINQÜENTA) SERVIDORES
DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC, À
RAZÃO DE 01 (UM) CARTÃO POR SERVIDOR, NOS TERMOS COM
BENEFÍCIO UNITÁRIO NO VALOR DE R$ 156,16 (CENTO E CINQUENTA
E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) MENSAIS, A PARTIR DE 1º DE
ABRIL DE 2017 E R$ 78,08 (SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)
MENSAIS, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2017, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 06/2017
PROCESSO n°. 61/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de março de 2017
HORÁRIO: a partir das 09:00horas.
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC
1. PREÂMBULO

1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), registrada sob o nº.
06/2017, processo nº. 61/2017, que objetiva a empreitada global, do tipo menor
taxa de administração (aplicada sobre o montante mensal creditado), para a
contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e
fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição mensal de
gêneros alimentícios “in natura”, destinados a aproximadamente 350 (trezentos e
cinqüenta) servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, à
razão de 01 (um) cartão por servidor, nos termos com benefício unitário no valor
de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) mensais, a partir
de 1º de abril de 2017 e R$ 78,08 (setenta e oito reais e oito centavos) mensais, a
partir de 1º de julho de 2017, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.
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1.2. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2.002, Lei Complementar n° 123/2.006 e 147/2.014, Decretos Municipais
nºs 2.321, de 20 de dezembro de 2.005 e 4.022, de 24 de janeiro de .2017, I.N. 103/07 do
DNRC, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1.993, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
1.3. As propostas deverão obedecer as especificações deste
Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem
para participar do certame.
1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada no
Câmpus II da FUNEC, na Sala de Licitações, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim
Mangará, na cidade de Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 09:00horas, do dia
24/03/2017 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da FUNEC
não seja apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para a Sala de
Reuniões, também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
1.5.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do Certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui
estabelecido, desde que não haja outra comunicação por parte do Pregoeiro.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a empreitada
global, do tipo menor taxa de administração (aplicada sobre o montante mensal
creditado), para a contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição
mensal de gêneros alimentícios “in natura”, destinados a aproximadamente 350
(trezentos e cinqüenta) servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura
- FUNEC, à razão de 01 (um) cartão por servidor, nos termos com benefício
unitário no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos)
mensais, a partir de 1º de abril de 2017 e R$ 78,08 (setenta e oito reais e oito
centavos) mensais, a partir de 1º de julho de 2017, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Anexo I.
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ÓRGÃO

Nº. DE
CUSTO
CUSTO
SERVIDORES UNITÁRIO/MESES TOTAL/MESES
ABRIL A JUNHO ABRIL A JUNHO
Fundação
Até
350 R$ 156,16
Até R$ 163.968,00
Municipal
de (trezentos
e
Educação
e cinquenta)
Cultura - FUNEC
CUSTO
CUSTO
UNITÁRIO/MESES TOTAL/MESES
JULHO/2017 A
JULHO/2017 A
MARÇO/2018
MARÇO/2018
R$ 27.328,00
Até R$ 245.952,00
CUSTO TOTAL PARA OS 12 (DOZE) MESES

Até R$ 409.920,00

2.1. De acordo com a Lei Municipal nº 2.238/2.003, e
posteriores alterações, e Lei Municipal nº 3.520, de 26 de janeiro de 2.017, farão jus ao
“Vale-Alimentação”, os servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura FUNEC, a saber:
1.2.2. Todos os funcionários, com exceção, nos termos do
artigo 5º., da Lei Municipal nº 3.520, de 26 de janeiro de 2.017, os agentes políticos e
docentes contratados por prazo determinado, bem como os funcionários que apresentarem
ocorrências nos termos do art. 6º. da mesma Lei Municipal.
3. - DA PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados
(Pessoa Jurídica) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação.
3.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas
que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração direta e indireta de Santa Fé do Sul-SP;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no
País e empresas associadas em forma de consórcio.
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d) Empresas que tenham com o sócio(s) ou proprietários, servidor (es) ou dirigente(s) de
qualquer esfera governamental da Administração Municipal.
e) Empresas que não possuírem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.
3.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
elaboração e apresentação de suas propostas.
3.4. Quando tratar-se de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, o licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO FIRMADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL de enquadramento como ME, MEI ou EPP, conforme a
Lei Complementar nº 123/2.006, e posteriores alterações, acompanhada da CERTIDÃO
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou Ficha cadastral da sede da licitante,
comprovando tal situação.
3.5. O descumprimento da Lei, não apresentando a declaração
juntamente com a certidão acima mencionada, significará renúncia expressa e consciente,
desobrigando a Comissão de estender os benefícios da Lei Complementar nº. 123/2.006,
aplicáveis ao presente certame.
3.6. A não entrega da Comprovação de Enquadramento de
Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual MEI implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado
garantido pela Lei Complementar 123/06 e suas alterações.
3.7. Aberta à fase de credenciamento dos eventuais
participantes deste certame, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO
documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir Carteira de Identidade
ou outro documento equivalente, com fotografia. Ficam os licitantes dispensados de
apresentar no envelope “documentação”, os documentos apresentados no credenciamento.
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
b1) Na hipótese de apresentação de procuração por
instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da
proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do
outorgante para constituir mandatário.
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c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando que, não está proibida de contratar com esta Administração
Municipal, atende plenamente aos requisitos de habilitação, não está declarada inidônea
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal, tendo em vistas os artigos 87, Inciso IV e 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
posteriores alterações, bem como que está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito,
no envelope 2 - “HABILITAÇÃO”, toda documentação exigida neste Edital, sob as penas
da lei.
d) Apresentação de documento que comprove o enquadramento da empresa se for o caso,
na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando garantir seu direito
de preferência, conforme Lei Complementar nº. 123/2006. A não apresentação do
documento referido neste subitem não inabilitará o licitante, mas o impedirá de usar-se
das prerrogativas da Lei Complementar 123/2006.
e) Envelopes “01 Proposta” e “02 Documentação”.
3.8. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada
licitante Credenciada/Procurador, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma
credenciada, conforme Modelo (Anexo V).
3.9. Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros
portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento
neste edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de
interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar
durante os trabalhos.
3.10. A ausência da documentação referida neste item ou a
apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a
participação da proponente neste PREGÃO, exclusivamente no tocante a formulação de
lances e demais atos, inclusive recurso.
3.11. A ausência do representante credenciado, em qualquer
momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo
autorização expressa do Pregoeiro.
3.12.
DO
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA PELA MICROEMPRESA EE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
3.12.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para
o exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar 123/2.006, deverá
apresentar, no ato do credenciamento, além da documentação prevista no item 3.1 deste
Edital, os seguintes documentos:
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3.12.2. Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte OPTANTES
PELO SISTEMA SIMPLES DE TRIBUTAÇÃO, regido pela Lei Complementar 123/2.006: 3.2.2.1 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm;
3.12.2.1. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de
não haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 e suas alterações.
3.12.3. Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte NÃO
OPTANTES PELO SISTEMA SIMPLES de Tributação, regido pela Lei Complementar 123/2.006:
3.2.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06 e suas
alterações.
3.12.3.1. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o
limite a que se refere o item será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
3.12.3.2. Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
3.2.3.3 - Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
3.12.4. Cópia do contrato social e suas alterações; e
3.12.5. - Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de
não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 e suas
alterações, conforme Modelo (Anexo VII).

4. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em
sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA
Pregão Presencial nº. 06/2017
Processo nº. 61/2017
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
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ENVELOPE Nº. 2 - HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 06/2017
Processo nº. 61/2017
Nome da empresa:.....
CNPJ:.....
Endereço:.....
5. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1 – PROPOSTA”
5.1. Os licitantes devem apresentar proposta financeira de
acordo com o Termo de Referência - Anexo I deste edital.
5.1.1. Desclassificação das Licitantes
5.1.1.1. Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir
quaisquer exigências deste Edital, e que mesmo após as diligências necessárias, não
corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
5.1.1.2. Será desclassificada a Proposta de Preços que se
oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis;
5.1.2. Não serão consideradas as vantagens não previstas
neste edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço
unitário simbólico, preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
5.2. As propostas deverão preencher os seguintes
requisitos:
5.2.1. Ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser devidamente datada e assinada, bem como
rubricadas em todas as suas folhas, pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando a procuração.
5.2.2. Conter os seguintes elementos e documentos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão, descrição do objeto da presente licitação com a indicação da
MARCA (se houver) para o item cotado, em conformidade com as especificações do
Anexo I deste edital;
c) valor global ofertado, de acordo com as seguintes orientações;
c.1) o valor global ofertado deverá ser composto pelo valor estimado dos benefícios (R$
409.920,00) e pela Taxa de Administração/Desconto ofertada, observada a fórmula a
seguir:
Valor Global = 409.920,00 + (409.920,00 X Taxa de Administração/Desconto)
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c.1.1) Exemplo 1: Considerando-se que o Licitante ofertasse Taxa de Administração no
valor de (+) 1,25%, o valor global ofertado pelo Licitante equivaleria a R$ 415.044,00
(quatrocentos e quinze mil e quarenta e quatro reais).
c.1.2) Exemplo 2: Considerando-se que o Licitante ofertasse Taxa de Desconto de (-)
1,25%, o valor global ofertado pelo Licitante equivaleria a R$ 404.796,00 (quatrocentos e
quatro mil, setecentos e noventa e seis reais).
d) a Taxa de Administração/Desconto será escolhida livremente pelo Licitante,
admitindo-se que seu valor seja maior, igual ou inferior a zero, devendo nela estar
incluídas todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, frete, seguro e insumos), necessários ao
cumprimento integral do objeto desta licitação, o lucro pretendido, bem como possíveis
custos e despesas com “reemissão” de cartões;
e) o valor deverá ser expresso em Real (R$) e com 2 (duas) casas decimais;
f) prazo de validade da proposta de, o qual deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados da sua apresentação. Caso não conste na proposta o prazo de validade, será o
aqui determinado, qual seja: 60 (sessenta) dias, contados da data de encerramento da
licitação;
g) 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;
h) declaração de que caso a empresa seja vencedora, após a homologação e antes da
assinatura do contrato, compromete-se a credenciar no mínimo 10 (dez) estabelecimentos
do comércio local, o que equivale a 50% da quantidade mínima estabelecida no subitem
4.1 do Termo de Referência - Anexo I, e que os demais estabelecimentos serão
credenciados dento do prazo máximo de 30 dias contados da assinatura do contrato;
i) Nome, estado civil, profissão, n.º do CPF e do RG, domicílio e cargo na empresa da
pessoa que ficará responsável pela assinatura do Contrato;
j) Declaração de total concordância com os termos deste edital, ressalvado o direito
recursal previsto em Lei;
k) Declaração de que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Edital
respectivo, em especial as do Termo de Referência - Anexo I;
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l) Declaração expressa de que os preços e taxa de administração contidos na proposta
incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos da contratação,
inclusive as despesas com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não,
seguros em geral, equipamentos, ferramentas, custos de emissão e reemissão dos cartões,
encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a
terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais,
estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,
seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem,
alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
m) Prazo para disponibilização dos cartões, que não deverá ser superior a 10 (dez) dias;
n) DECLARAÇÃO de disponibilização do crédito: A empresa contratada deverá declarar
que disponibilizará o crédito ao beneficiário no 5º (quinto) dia útil de cada mês,
concordando que o pagamento junto à empresa administradora do cartão será realizado no
prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do crédito.
o) Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
p) DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de emissão (implantação) dos cartões;
q) DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de reemissão do cartão, seja ela por
motivo de perda, roubo, extravio ou mesmo em caso de problema físico do cartão (tarja
magnética);
r) DECLARAÇÃO de que não será cobrada taxa de anuidade/manutenção anual dos
serviços;
s) DECLARAÇÃO que, se vencedor, disponibilizará serviços de atendimento ao cliente
no mínimo no horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais, sem qualquer
custo adicional, inclusive quanto ao fornecimento de saldos, extratos e alteração de senha;
5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o
início da etapa de lances.
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5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou
indiretos, omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como
incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer
título, sendo que os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante,
devendo o serviço ser efetuado sem ônus adicionais a esta Fundação.
5.5. Em caso de divergência entre os valores unitário e total,
considerar-se-á o valor unitário.
5.6. Não é permitida a cotação de quantidade inferior ao
exigido;
5.7. Não será considerada proposta que contiver qualquer
vantagem não prevista neste Edital.
5.8. Depois de aberta, a proposta estará vinculada ao processo
pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de
participação por parte do proponente.
5.9. Apresentada a proposta, o proponente estará
automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.
6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de
Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro
da Equipe de Apoio, sendo que o Envelope nº 02 de cada empresa proponente deverá
conter os documentos a seguir relacionados, sob pena de inabilitação:
6.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
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e) 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.
6.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d"
deste subitem “6.1.1” não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação",
se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do certame;
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos Negativa quanto à Dívida Ativa da União
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), conjunta com a Prova de regularidade relativa
à Seguridade Social (Portaria conjunta - PGFN/RFB nº 1.751/2.014);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (se houver) do domicílio ou sede
da licitante, ou outra prova equivalente na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Cadastro Mobiliário) do
domicílio ou sede da licitante, ou outra prova equivalente na forma da lei;
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.
6.1.3. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Apresentação de cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado pelo contador responsável,
comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento, estando devidamente registrados em seus órgãos de competência, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja
adjudicado o objeto licitado.
b) Demonstrativo de Índices Financeiros, em papel timbrado da empresa, assinado pelo contador
responsável, devidamente identificado com o nome e CRC, com firma reconhecida em cartório,
extraídos do balanço apresentado, para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os
Índices serão apresentados em números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula com
arredondamento:

- Segue Fl. 12 –

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/15 - Cont...

Fls. 12

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG= ------------------------------------------------------------ ≥ 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante
ILC= ---------------------------------------------------- ≥ 1
Passivo Circulante

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
IGE= ------------------------------------------------------------- ≥ 0,50
Ativo Total
b.1) Os resultados isolados das duas primeiras operações (Índice de Liquidez Geral - ILG
e Índice de Liquidez Corrente - ILC), deverão ser maiores ou iguais a 1,00 (≥ 1,00),
enquanto que o resultado isolado da operação Índice de Grau de Endividamento - IGE,
deverá ser menor ou igual a 0,50 (≤ 0,50).
c.2) Tratando-se de empresa recém-constituída, (há menos de um ano), a licitante poderá
participar desta licitação, mediante a simples exibição do balanço de abertura, estando,
portanto, dispensada de apresentação de índices que demonstre a capacidade financeira da
empresa, conforme entendimentos: (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa:
9869587 PR 986958-7 (Acórdão), Relator: Regina Afonso Portes, Data de Julgamento:
04/06/2.013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1123 19/06/2.013) e (TJ-SP REEX: 44772720118260634 SP 0004477-27.2011.8.26.0634, Relator: Wanderley José
Federighi, Data de Julgamento: 11/07/2.012, 12ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 14/08/2.012).
d) Comprovação de possuir capital social registrado na Junta Comercial do Estado da
Sede da licitante, igual ou superior a R$ 40.992,00 (quarenta mil, novecentos e noventa e
dois reais), através da apresentação do contrato social ou última alteração contratual,
acompanhados da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da sede
da licitante.
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6.1.4. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade, pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através da
apresentação de Atestados (ou Declarações) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa está apta à realização
dos serviços licitados, conforme previsto no art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, em
consonância com a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
6.1.5. - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração formal de que não emprega 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;
b) Declaração da Licitante, devidamente datada e assinada, de que não há fato impeditivo
à sua habilitação para participar desta Licitação, em especial, deque não foi declarada
inidônea perante o Poder Público, bem como estar ciente de que deverá declará-la quando
ocorrida durante o procedimento licitatório e/ou da vigência do Contrato.
c) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
d) Declaração de que se vencedora apresentará no ato da assinatura do Contrato a
Garantia de Execução no valor de 5% do valor do Contrato (Valor total de repasse aos
Servidores no período de 12 meses), podendo ser utilizadas quaisquer das modalidades de
garantias constantes do § 1º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.1.6. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por
ocasião da participação nos certames desta Fundação, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (artigo 43 da Lei nº 123/2.006 e suas alterações), sendo que a
não apresentação dos mesmos inabilitará a empresa para participar desta Licitação.
6.1.7. Para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
no caso de apresentar alguma restrição na habilitação e esta ser vencedora do certame, sua
regularização dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período em
havendo motivo devidamente justificado, aceito e a critério da Comissão Permanente de
Licitações, caso entenda pertinente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar
e suas alterações que trata do assunto.
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6.1.8. Em não havendo regularização consoante previsão do
parágrafo acima, implicará em decadência do direito à contratação sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, sendo facultado convocarem os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação nos termos do
artigo 43, § 2º, da Lei 123/2.006, de 14 de dezembro de 2.006.
6.1.9. Fica facultado ao Órgão licitante proceder a diligências
para sanar quaisquer dúvidas quanto à veracidade das informações prestadas.
6.1.10. As Certidões tidas como falsas serão remetidas aos
Ministérios Públicos respectivos para as providências cabíveis;
6.1.11. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, e que não puderem ser saneadas no
momento da sessão, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as
penalidades previstas na Lei de Licitações e Contratos e demais cominações legais.
6.1.12. Não será admitida complementação de documentos,
salvo nos casos previstos na legislação pertinente e neste Edital;
6.1.13. Na convocação dos remanescentes para a assinatura
do Contrato ou instrumento equivalente, será observada a classificação final da sessão
originária do pregão e o disposto no item 6, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os
documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data
da primeira reunião.
OBSERVAÇÃO.: Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser
específicos da matriz ou da Filial do licitante. Não serão aceitos parte de documentos da
Matriz e parte da Filial à exceção dos documentos que são válidos para Matriz e todas as
Filiais.
7. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) hora/minutos.
7.1.1. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo de
credenciamento poderá ser dilatado.
7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro as declarações exigidas para o credenciamento e, em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
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7.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta” estará
encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
7.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital;
c) que apresentem taxa de administração baseada exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
7.5. No tocante à Taxa de Administração, as propostas serão
verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total
orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos
as taxas de administração em percentual. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
7.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.
7.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para
a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço global estimado e as demais que tenham
apresentado propostas em valores globais sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) relativos à proposta de menor preço global estimado (menor taxa de
administração);
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem as menores taxas de administração em
percentual, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.8. Para efeito de seleção será considerado o MENOR
PREÇO GLOBAL ESTIMADO.
7.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das
propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da
proposta de maior taxa de administração percentual e os demais em ordem decrescente de
percentual, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.
7.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a
posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os
lances, cujo valor será fixado pelo Pregoeiro, após ouvir os licitantes.
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7.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando
todos os participantes desta etapa declinarem da formulação de lances. Havendo a
participação de empresa ME. ou EPP. serão observadas as disposições contidas nos
Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2.006, aplicando-se o instituto do empate ficto,
mesmo na hipótese de declínio na etapa de lances, por parte das empresas contempladas
com a vantagem prevista no aludido diploma legal.
7.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as
propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último lance ofertado.
7.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de
menor valor com vistas à redução do preço, se for o caso.
7.15. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor percentual da taxa de administração, decidindo motivadamente a
respeito.
7.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de
mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa
realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
7.17. Após o final da etapa de lances para o objeto do
certame, o pregoeiro abrirá o envelope da habilitação da empresa selecionada, o qual
contém a documentação exigida e examinará o perfeito cumprimento do edital. Caso seja
caracterizado referido cumprimento, a licitante será declarada habilitada e o objeto da
presente licitação será a ela adjudicado. Caso a documentação esteja desobedecendo aos
critérios do edital, a empresa será declarada inabilitada e estará automaticamente excluída
deste certame sem prejuízo dos efeitos e penalidades legais.
7.18. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos
documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.18.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e
deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.18.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a
licitante será inabilitada.
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7.19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação
previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora.
7.19.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante
desatender exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de
menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
7.20. Caso o Pregoeiro entenda que a taxa é inexequível, fica
estabelecido o prazo de até 02 (dois) dias úteis, para que a licitante demonstre a
exequibilidade da mesma. Se for confirmada a inexequibilidade, o Pregoeiro convocará à
próxima licitante melhor classificada, obedecida a ordem de classificação das ofertas até a
apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital.
7.20.1. Para demonstração da exequibilidade da taxa ofertada,
serão admitidos:
a) Planilha de custos elaborada pela própria licitante sujeita a exame pela FUNEC, ou
b) Contratação em andamento com taxas semelhantes.
7.20.2. A licitante que ofertar taxa considerada inexequível
pelo Pregoeiro, e que não demonstre posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita ao
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta originária, sem
prejuízo de outras sanções como aquela tipificada no artigo 93 da Lei Federal nº
8.666/1993, além das demais cominações legais, observadas a ampla defesa e o
contraditório.
7.21. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não
atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos;
7.22. O Pregoeiro negociará diretamente com a licitante
vencedora, para obtenção de melhor taxa.
7.23. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste
Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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8. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três)
dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da
licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame
pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento.
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6. A adjudicação será feita por item.
8.7. Nos eventuais recursos, a recorrente deverá observar o
seguinte:
a) Somente serão válidos os documentos originais e as razões deverão ser protocoladas
devidamente assinadas por seus subscritores, diretamente na Sala de Licitações da
FUNEC, localizada a Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, CEP 15.775-000, Santa
Fé do Sul, estado de São Paulo, no horário de expediente, das 07:30 horas às 17:00 horas,
não sendo aceito protocolo via fac-símile, telex ou e-mail. Não protocolando na forma
definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados memoriais.
9. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PRAZOS,
PAGAMENTOS, CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTAS
9.1. As condições de execução contratual, vigência,
pagamentos, obrigações e sanções administrativas, rescisão e multas, serão aquelas
definidas na MINUTA DO FUTURO CONTRATO, que integra este Edital na forma de
Anexo, sobre as quais as partes não poderão alegar desconhecimento.
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10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 - A contratação decorrente desta licitação será
formalizada mediante assinatura de Termo de Contrato cuja respectiva Minuta segue
anexo.
10.2. A Adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos contados da data da homologação, comparecer na Seção de Licitações da Funec,
situada na Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, nesta, para assinatura do Termo de
Contrato.
10.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta se recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais
licitantes classificadas, para participar de nova Sessão Pública do Pregão, com vistas à
celebração da Contratação, sem prejuízo das penalidades legais àquela primeira.
10.4. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a
02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
10.5. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal
do Município.
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
11.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
11.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame.
12. - DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 - Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da
lavratura do contrato, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
conforme§ 1°, incisos I, II e III do Artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
podendo o licitante optar por uma das modalidades descritas na legislação.
12.2. - A garantia efetuada em dinheiro, o recolhimento farse-á por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência bancária a
critério da FUNEC.
12.3. A garantia exigida pela Administração poderá ser
utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato e/ou de multas
aplicadas à empresa contratada.
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12.4. A Garantia deverá ser efetuada no prazo de até 05
(cinco) dias úteis após homologação do presente certame e notificação feita por esta
Fundação à empresa vencedora desta licitação.
12.5. A restituição da garantia prestada pela Contratada,
somente será liberada após a execução do contrato.
13. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão
cobertas com a utilização das seguintes dotações orçamentárias:
05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e Cult. - FUNEC; 05.01.00 – Administração; 05.01.01
– Administração Superior;
Ficha 12: 04.122.0051.2501 – Manutenção Diretoria Administrativa;
05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e Cult. - FUNEC;
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e Cult. - FUNEC; 05.01.00 – Administração; 05.02.00
– Educação
05.02.01 - Administração Pedagógica;
Ficha 114: 12.122.0052.2520 – Apoio e Manutenção da Administração Pedagógica;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 121: 12.364.0056.2506 – Manutenção Curso de Fisioterapia;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 128: 12.364.0056.2523 – Manutenção Clínica de Fisioterapia;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 178: 12.364.0056.2515 – Manutenção Curso de Direito;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 185: 12.364.0064.2510 – Manutenção Curso de Pós-Graduação;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 209: 12.364.0073.2530 – Manutenção Clínica de Psicologia;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 128: 12.364.0056.2523 – Manutenção Clínica de Fisioterapia;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em
qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.
14.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes
forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes
presentes que desejarem.
14.4 - O resultado do presente certame será divulgado no
Jornal Oficial do Município e DOE.
14.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do Município.
14.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação
das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Seção de Licitações da FUNEC
cujo endereço consta mencionada anteriormente, após a celebração do contrato.
14.7 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta
da Licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato independentemente de
transcrição.
14.8 - A presente Licitação poderá ser revogada em face de
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.9 - As Licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a FUNEC não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.10 - As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
Licitação.
14.11 - Após a apresentação da proposta, não caberá
desistência, salvo por motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e
que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
14.12 - O desatendimento das exigências formais não
essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição
da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de Pregão.
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14.13 - A homologação do resultado desta Licitação não
implicará em direito à contratação da Licitante vencedora para o fornecimento do objeto
licitado. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante ajuste do
Instrumento Contratual emitido pelo órgão da administração participante deste processo.
14.14 - A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas
condições propostas, os acréscimos determinados pela FUNEC, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor adjudicado, na forma do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
14.15 - É fundamental a presença da Licitante ou de seu
representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de
recorrer.
14.16 - As decisões referentes a este procedimento licitatório
e todos os demais procedimentos deste Edital que visem assegurar o conhecimento dos
atos pelos interessados poderão ser comunicados às Licitantes por qualquer meio que
comprove o recebimento, em especial o correio eletrônico (e-mail) enviado com pedido de
confirmação de leitura, ou, ainda, mediante publicação no Jornal Oficial do Município ou
publicação na página da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC na internet.
14.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da
licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP.
Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, 10 de
março de 2017.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente da FUNEC

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 - Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartões
eletrônicos/magnéticos para a aquisição mensal de gêneros alimentícios “in natura”
destinados a aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) servidores da Fundação
Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, , à razão de 01 (um) cartão por servidor, com
benefício unitário no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis
centavos) mensais, a partir de 1º de abril de 2017 e R$ 78,08 (setenta e oito reais e oito
centavos) mensais, a partir de 1º de julho de 2.017, pelo período de 12 (doze) meses,
estimando-se um valor global de R$ 409.920,00 (quatrocentos e nove mil e novecentos e
vinte reais).
1.2 - O valor do benefício estará sujeito a alterações estabelecidas por Lei Municipal.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - Vale refeição concedido aos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, nos termos da Lei Municipal nº 2.238, de 17
de setembro de 2003, e alterações posteriores, e Lei Municipal nº 3.520, de 26 de janeiro
de 2.017.
3 - DA IMPLANTAÇÃO
3.1 - Deverão ser confeccionados e entregues pela Contratada, em até 10 dias úteis
contados da assinatura do contrato, até 350 (trezentos e cinquenta) cartões.
3.1.1 - Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação nominal.
3.2 - Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo aos
padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da distribuição
e da utilização no pagamento das despesas.
3.3 - As informações cadastrais dos servidores da FUNEC serão fornecidas à Contratada,
em meio magnético, conforme leiaute de arquivos definindo pelo mesmo, na data de
assinatura do contrato.
3.4 - Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados:
- Denominação completa da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC;
- Nome por extenso do funcionário;
- Número sequencial de controle individual.
3.5 - A Contratada deverá fornecer ao Contratante para a distribuição aos beneficiários
dos cartões eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à operação do
cartão.
3.6 - A recarga dos créditos nos respectivos cartões deverá ser disponibilizada até 5º
(quinto) dia de cada mês.
3.6 - O Contratante disponibilizará, por meio eletrônico, os valores correspondentes de
cada beneficiário (cartão), até 03 dias anteriores a data de recarga dos créditos.
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3.7 - Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a
Contratada terá o prazo de até 07 (sete) dias úteis para confeccionar e entregar outro
cartão ao beneficiário, sem custo para o Contratante/beneficiário sendo que os créditos já
deverão estar disponíveis.
3.8 - Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos/magnéticos, se não utilizados dentro do
mês de competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal
forma que os servidores da FUNEC, em hipótese alguma, sejam prejudicados.
3.9 - Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120
(cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.
3.10 - Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente será devolvido, mediante
crédito em conta corrente, no período de 90 (noventa) dias, ao Contratante.
4 - DA REDE CREDENCIADA
4.1 - A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a
vigência do contrato, no mínimo, 20 (vinte) estabelecimentos comerciais locais
conveniados ativos.
4.1.1 - A Contratada deverá reembolsaras empresas credenciadas pontualmente, sob sua
inteira responsabilidade, independentemente da vigência do Contrato, ficando claro que a
Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, não responderá solidária nem
subsidiariamente por esse reembolso.
4.1.2 - Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos
estabelecimentos, a critério da FUNEC.
4.1.3 - A Contratada deverá manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede,
indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos.
4.2 - Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede
credenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato,
50% da quantidade mínima estabelecida no subitem anterior.
4.3 - A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de
relação (em formato MS-Excel), contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço,
telefone.
4.4 - Caso seja necessário, os demais estabelecimentos deverão ser credenciados dentro do
prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.
4.5 - A Contratada deverá manter nos estabelecimentos credenciados, identificação de sua
adesão ao sistema, em local de fácil visualização, assim como manter atualizada a relação
de estabelecimentos credenciados.
4.6 - A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a
vigência do contrato, a rede credenciada, observada a quantidade mínima de
estabelecimentos definidas por este Anexo.
4.7 - A Contratante poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão de novos
estabelecimentos credenciados visando à melhoria no atendimento dos beneficiários.
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4.8 - A Contratada deverá comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração na
relação de estabelecimentos credenciados.
5 - SISTEMA DE APOIO AO CONTRATANTE E BENEFICIÁRIO E
RELATÓRIOS
5.1 - 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.
5.2 - A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos
cartões:
a) - consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos via internet;
b) - consulta da rede de estabelecimentos credenciados via internet;
c) - comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de central
telefônica (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 telefônica (funcionamento em dias úteis em horário
comercial).
d.1) - A Contratada deverá dispor de central de atendimento telefônico para atendimento
aos servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, com horário de
funcionamento nos dias úteis de, no mínimo, das 08h00 às 18h00.
5.3 - A Contratada, quando solicitado pela Contratante, deverá disponibilizar relatórios
gerenciais no prazo máximo de 05 dias úteis, com as seguintes informações mínimas:
a) - Nome do servidor do Contratante, número do cartão, data e valor do crédito
concedido;
b) - Local, data e valor da utilização dos créditos pelos servidores na rede de
estabelecimento credenciados;
c) - Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do Contratante.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL
CULTURA - FUNEC, 10 de março de 2017.

ADERVAL CLÓVIS MORRETI
Presidente da FUNEC
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ANEXO II - MINUTA DO FUTURO CONTRATO DE EMPREITADA
GLOBAL
PARA
ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO
E
FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS
PARA A AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “IN
NATURA, CONFORME ANEXO I, POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATO Nº. ____/2017
PROCESSO Nº. 61/2017
PREGÃO Nº. 06/2017
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC, situada na
Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com CNPJ nº. 47.527.288/0001-10, neste ato
representada pelo seu Presidente o Sr. ADERVAL CLÓVIS MORRETI, brasileiro,
casado, portador do RG nº. 16.817.873-4 SSP/SP e do CPF nº. 051.629.338-99, residente
e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Teixeira Brancato, nº 211, Bairro Orestes Borges de
Oliveira, na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, simplesmente denominada
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado
a
empresa
_____________________________________,
com
C.N.P.J
nº.
_______________________ e Inscr. Estadual nº. ____________________, estabelecida
na ______________________________, nº. ________, Bairro _____________________,
na
cidade
de
___________________________,
estado
de
_______________________________, neste ato representada pelo(a) seu Sócio(a)
Proprietário(a),
o(a)
Sr.(a)
_________________________,
__________,
______________, __________________, residente e domiciliado na Rua
__________________________________, nº. _____________, na cidade de
___________________________, estado de _______________________, portador do RG
nº. _________________________ e do CPF nº. ________________________,
simplesmente denominada CONTRATADA, fica justo e acertado o presente instrumento,
pelo regime de empreitada por menor preço global, que reger-se-á pela Lei Federal nº
8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002 e Lei Complementar nº
123/2006 e 147/2014, além das cláusulas e condições abaixo mencionadas, que as partes
aceitam e outorgam mutuamente, fazendo parte integrante deste instrumento, o edital,
termo de referência e seus anexos, bem como a proposta apresentada pela
CONTRATADA, na forma e termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2017, realizará a administração,
gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição mensal
de gêneros alimentícios “in natura” destinados a aproximadamente 350 (trezentos e
cinquenta) Servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, pelo
período de 12 (doze) meses, a saber:
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a) Para aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta)
servidores, à razão de 01 (um) cartão por servidor, com benefício unitário no valor de R$
156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) mensais, a partir de 1º de abril
de 2.017 e R$ 78,08 (setenta e oito reais e oito centavos) mensais, a partir de 1º de julho
de 2.017.
1.2 - Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão permitir
sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das
transações eletrônicas, através de sua digitação nos equipamentos respectivos pelo
servidor no ato da aquisição dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados.
1.3 - Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos alimentação
deverão ser entregues personalizados com nome do servidor da Fundação Municipal de
Educação e Cultura - FUNEC, e numeração de identificação sequencial, conforme
disposto na legislação aplicável e termo de referência.
1.4 - Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos alimentação
deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de utilização.
1.5 - O reembolso às empresas credenciadas deverá ser
efetuado pontualmente, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA,
independentemente da vigência do Contrato, ficando claro que a Fundação Municipal de
Educação e Cultura – FUNEC, não responderá solidária nem subsidiariamente por esse
reembolso.
1.6 - Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições
no cartão eletrônico, a CONTRATADA terá o prazo de até 07 (sete) dias úteis para
confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo para a
CONTRATANTE/beneficiária sendo que os créditos já deverão estar disponíveis.
1.7 - Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos/magnéticos,
se não utilizados dentro do mês de competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos
próximos créditos, de tal forma que os servidores da Fundação Municipal de Educação e
Cultura – FUNEC, em hipótese alguma sejam prejudicados.
1.8 - Após o término do contrato, os créditos remanescentes
deverão ter validade de 120 (cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.
1.9 - Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente
será devolvido, mediante crédito em conta corrente, no período de 90 (noventa) dias, à
CONTRATANTE.
1.10 - A CONTRATADA, quando solicitado pela FUNEC,
deverá disponibilizar relatórios gerenciais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com
as seguintes informações mínimas:
1.10.1 - Nome do servidor da FUNEC, número do cartão, data
e valor do crédito concedido;
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1.10.2 - Local, data e valor da utilização dos créditos pelos
servidores da FUNEC na rede de estabelecimentos credenciados/afiliados;
1.10.3 - Quantidade de cartões magnéticos e/ou eletrônicos
alimentação reemitidos para cada servidor da Fundação Municipal de Educação e Cultura
– FUNEC.
1.11 - Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para
os servidores/usuários dos cartões alimentação:
1.11.1 - Consulta de saldo e extrato do cartão magnético e/ou
eletrônico e alimentação via internet;
1.11.2 - Consulta de rede credenciada/afiliada atualizada via
internet;
1.11.3 - Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano
através de central telefônica;
1.11.4 - Solicitação de segunda via de cartão magnético e/ou
eletrônico alimentação e refeição e solicitação de segunda via de senha através de central
telefônica.
1.12 - A CONTRATADA deverá dispor de central de
atendimento telefônico para atendimento aos servidores da Fundação Municipal de
Educação e Cultura – FUNEC, com horário de funcionamento nos dias úteis de, no
mínimo, das 08:00 às 17:00 horas.
1.13 - Serão exigidas providências imediatas quanto à
correção das deficiências apontadas pela Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC, em relação à execução dos serviços contratados.
1.14 - Os custos com a emissão, reemissão e envio das
primeiras vias dos cartões a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
1.15 - Os cartões deverão ser encaminhados à Sede da
Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, situada no endereço constante do
Preâmbulo deste termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: - DA REDE CREDENCIADA E
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA
2.1 - A CONTRATADA deverá manter a rede credenciada
mínima de 20 (vinte) estabelecimentos comerciais locais conveniados ativos durante todo
o período da contratação, sendo que a primeira comprovação do cumprimento de tais
exigências deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura deste
Contrato.
2.2 - Poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados
com os referidos estabelecimentos, a critério da CONTRATANTE.
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2.3 - A CONTRATADA deverá manter, nas empresas
credenciadas e/ou afiliadas à sua rede, indicação de adesão por meio de placas, selos
identificadores ou adesivos.
CLÁUSULA TERCEIRA: - DO PREÇO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o
valor global de até R$ ___ (___), conforme Proposta final fixada em ata de sessão de
pregão, inclusa no processo referente, observada o disposto no item 3.9 desta cláusula, e a
seguinte composição:
VALOR ESTIMADO DOS
BENEFÍCIOS
(A)

R$ 409.920,00

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO/DESCONTO
(B)

VALOR GLOBAL
ESTIMADO
(C) = A + (A X B)

__%

R$ ______ (___)

3.2 - O valor global estimado abrange a Taxa de
Administração/Desconto, fixado no percentual de (__) ________% (_____) incidente
sobre o valor total mensal dos créditos encomendados para o auxílio alimentação.
3.3 - A quantidade estimada de cartões alimentação é de
aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) cartões.
3.4 - O valor do vale alimentação mensal por servidor em
cada cartão é meramente estimativo, uma vez que é fixado por Lei Municipal e, para fazer
jus ao auxílio, o servidor precisa preencher e cumprir os requisitos estabelecidos.
3.5 - O valor total estimado de crédito mensal em todos os
cartões, resultará do valor estabelecido em Lei a título de vale alimentação, multiplicado
pelo número de beneficiários no mês, sendo o mesmo variável, portanto não é assegurado
à CONTRATADA um valor mínimo mensal.
3.6 - Por se tratarem de meras estimativas referenciais de
gastos, os valores acima não se constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro para
a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, razão pela qual não poderão ser
exigidos nem considerados como valores para pagamentos mínimos, podendo sofrer
alterações de acordo com as necessidades da Fundação Municipal de Educação e Cultura
– FUNEC, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.
3.7 - O valor deste Contrato é meramente estimativo, não
cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos, caso o mesmo não seja atingido durante
sua vigência.
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3.8 - Os preços e Taxa de Administração incluem todos os
custos diretos e indiretos para a entrega dos objetos da contratação, inclusive as despesas
com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral,
equipamentos, ferramentas, custos de emissão e reemissão dos cartões, encargos da
legislação social, trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou
dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais,
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, seguros, frete, embalagens,
lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos
profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.
3.9 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
mensalmente, o valor correspondente à soma do valor total dos créditos encomendados
para os vales alimentação, acrescido da Taxa de Administração/Desconto, única incidente
sobre o valor total de cada encomenda mensal. E serão efetuados pela Tesouraria da
Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, em até 20 (vinte) dias após a
confirmação dos lançamentos dos créditos nos cartões e liquidação da nota fiscal
correspondente, mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, a saber:
................................................
3.10 - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao
Departamento de Recursos Humanos da CONTRATANTE, para fins de liquidação e
pagamento, até 5º (quinto) dia útil da prestação do serviço, nota fiscal/fatura referente aos
serviços executados, em 02 (duas) vias.
3.11 - A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à
prestação do serviço caberá ao Fiscal do Contrato ou a outro servidor expressamente
designado para esse fim.
3.12 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e
entregues ao CONTRATANTE em data posterior à indicada na condição acima, será
imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios
decorrentes.
3.13 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação/entrega qualquer obrigação financeira e/ou
documentação comprobatória, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou
correção monetária.
3.14 - Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA
deverá apresentar juntamente às notas fiscais/faturas, a seguinte documentação
comprobatória:
a) - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
b) - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
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c) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT – Tribunal Superior do Trabalho TST.
3.15 - A não apresentação da documentação de que trata o
item 3.13 no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega da nota fiscal/fatura
no prazo contratual, poderá ensejar a rescisão do Contrato e os valores retidos somente
serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais
tributos encontram-se em dia.
3.16 - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do Contrato.
3.17 - A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento
após a atestação, pelo Fiscal do Contrato, de que o serviço foi executado em conformidade
com s especificações do Contrato.
3.18 - Será retido na fonte os Impostos necessários, conforme
Legislação Municipal específica.
3.19 - Caso no dia do pagamento não haja expediente no
órgão CONTRATANTE, este será efetuado no primeiro dia útil subsequente.
CLÁUSULA
QUARTA:
DA
VIGÊNCIA/PRORROGAÇÃO
4.1 - O contrato originado na presente licitação terá vigência a
partir de 01 de Abril de 2017 e seu término em 12 (doze) meses.
4.2 - A prestação dos serviços deverá iniciar-se após emissão
da Ordem de Início de Serviços pelo setor competente.
4.3 - O contrato originado na presente licitação poderá ser
prorrogado, até o limite previsto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações, caso não haja manifestação contrária de qualquer uma das partes, que deverá
ser expressa 30 (trinta) dias antes de seu vencimento, até o limite total de 60 (sessenta)
meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados, de forma simultânea, e
autorizado formalmente pela autoridade competente:
4.3.1 - Quando os serviços forem prestados regularmente ao
longo da vigência do Contrato;
4.3.2 - A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer
punição de natureza pecuniária;
4.3.3 - A Administração ainda tenha interesse na realização
do serviço;
4.3.4 - O valor do Contrato permaneça economicamente
vantajoso para a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC;
4.3.5 - A CONTRATADA concorde expressamente com a
prorrogação.
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-

DA

GARANTIA

CONTRATUAL
5.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas
eventualmente aplicadas, será exigida da CONTRATADA a prestação de garantia para
cumprimento
deste,
em
favor
da
CONTRATANTE,
na
modalidade
_____________________________________, no valor de R$ ______________________
(___________), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
conforme disposição contida no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
posteriores alterações, de acordo com o estabelecido no subitem 13.A. do Edital. A
garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ter prazo de
validade que abranja todo o prazo de execução da obra. Na hipótese de prorrogação do
prazo de execução, a empresa CONTRATADA deverá apresentar prorrogação do prazo
de validade da garantia.
5.2 - Após o cumprimento fiel e integral do contrato a
garantia prestada será liberada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, e quando em
dinheiro obedecerá o disposto no art. 56, § 4º da Lei de Licitações e Contratos.
CLÁUSULA SEXTA: - DO REAJUSTE
6.1 - Não será aplicado índice de reajuste na taxa de
administração/desconto, durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA
SÉTIMA:
DAS
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS E MULTA
7.1 - Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº 10.520/2.002, e
no art. 14, do Decreto Municipal nº 2.321/2.005, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de
Fornecedores da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem prejuízo das
demais cominações legais e de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global
estimado do Contrato, a empresa contratada que:
7.1.1 - Deixar de entregar documentação exigida no Edital e
neste Contrato ou apresentar documentação falsa;
7.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
7.1.3 - Falhar na execução do Contrato nos seguintes
quesitos:
a) - Atraso na entrega dos cartões magnéticos e/ou eletrônicos alimentação;
b) - Não disponibilização dos créditos no prazo previsto;
c) - Fornecer informação pérfida de serviço;
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d) - Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais;
e) - Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
f) - Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada.
g) - Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
h) - Deixar de manter o número mínimo de estabelecimentos credenciados exigidos no
Termo de Referência e neste Contrato, e/ou descumprir o estabelecido no subitem 1.6
deste Termo.
7.1.4 - Fraudar na execução do Contrato
7.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo;
7.1.6 - Cometer fraude fiscal;
7.1.7 - Fizer declaração falsa;
7.1.8 - Não mantiver a sua proposta.
7.2 - O retardamento da execução previsto no item 7.1.2,
estará configurado quando a empresa contratada:
7.2.1 - Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do
Contrato a partir do início da sua vigência;
7.2.2 - Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços
definidos no Contrato.
7.3 - A sanção de multa poderá ser aplicada à
CONTRATADA juntamente à de impedimento de licitar e contratar estabelecida no item
7.1 desta Cláusula.
7.4 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado à CONTRATADA.
7.5 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do
valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para
inscrição em dívida ativa e cobrado judicialmente.
7.6 - A aplicação de multa não impede a CONTRATANTE
de rescindir o Contrato e de impor simultaneamente à CONTRATADA, penas de
advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
7.7 - A intimação dos atos correspondentes à pena de
suspensão temporária e à declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na
imprensa oficial do município e sítio eletrônico desta Fundação.
7.8 - Para validade da aplicação de penalidades será
assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis. A aplicação de penalidades deve estar devidamente motivada em
processo administrativo.
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-

DA

RESCISÃO

CONTRATUAL
8.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir
(cancelar) ou interromper (suspender) o presente contrato, suspendendo ou cancelando a
execução dos serviços, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA,
nas seguintes hipóteses:
a) - infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) - liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) - se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) - os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará a
CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da
rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
CLÁUSULA NONA: - DOS RECURSOS
9.1 - Das decisões proferidas pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, caberá recurso administrativo, nos termos do Art. 109 da Lei de Licitação e
Contratos.
9.2 - A petição deverá ser protocolada pessoalmente no Setor
de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, não sendo aceitos
pedidos enviados por fax ou correios.
CLÁUSULA DÉCIMA: - DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
10.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1.1 - Enviar mensalmente arquivo, por meio eletrônico, os
valores correspondentes de cada beneficiário (cartão), até 03 dias anteriores a data de
recarga dos créditos.
10.1.2 - Cumprir todas as obrigações em conformidade com
as disposições do Termo de Referência, deste Contrato, do Edital e dos seus Anexos.
10.1.3 - Aplicar as sanções administrativas, quando se façam
necessárias.
10.1.4 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos
à execução do objeto, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e aditamentos
do mesmo.
10.1.5 - Efetuar a juntada aos autos do processo das
irregularidades observadas durante a execução da relação contratual.
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10.1.6 - Exercer a fiscalização da execução do Contratopor
servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias. Tal fiscalização, em hipótese nenhuma, atenua ou exime de responsabilidade
da CONTRATADA.
10.1.7 - Proporcionar todas as facilidades para que a
CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições
estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.
10.1.8 - Solicitar à CONTRATADA todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços.
10.1.9 - Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto
deste Contrato em desacordo com as respectivas especificações.
10.1.10 - Comunicar à CONTRATADA as ocorrências ou
problemas verificados para que efetue medidas corretivas.
10.1.11 - Informar à CONTRATADA os responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato.
10.1.12 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas
pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que,
ressalvados os casos fortuito e de força maior, justificados e aceitos pela Fundação
Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, não deverão ser interrompidos.
10.1.13 - Verificar, durante toda a execução do Contrato, a
manutenção, pela CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
10.1.14 - Impedir que terceiros estranhos à contratação
prestem os serviços, sendo vedada todo e qualquer tipo de subcontratação.
10.1.15 - Prestar as informações e os esclarecimentos
atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
10.1.16 - Solicitar a substituição/reparação do objeto do
Contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada e aceita, ou que
apresente defeito.
10.1.17 - Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas
condições estabelecidas neste Contrato.
10.1.18 - Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do
inciso III do art. 58, c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que
exercerão ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às
obrigações da CONTRATADA constantes do Termo Referência, deste Contrato e do
Edital respectivos.
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10.1.19 - Verificar regularmente os preços praticados pela
CONTRATADA, de forma a obter um histórico para fins de avaliação quanto à
oportunidade e à conveniência da manutenção do(s) Contrato(s) existente(s), e assegurarse deque os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado, de modo
a garantir que aqueles continuem a serem os mais vantajosos para a CONTRATANTE.
10.1.20 - Fiscalizar, gerir e acompanhar a execução do objeto
do Contrato, alertando a CONTRATADA das falhas que porventura ocorram, exigindo
sua imediata correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de
responsabilidade da CONTRATADA.
10.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.2.1 - Executar fielmente o objeto contratado em
conformidade com as disposições do Termo de Referência, deste Contrato, do Edital e
seus Anexos e de acordo com a proposta apresentada, verificando sempre o bom
desempenho dos serviços prestados e atendendo aos seus critérios de qualidade.
10.2.2 - Refazer os cartões magnéticos e/ou eletrônicos que
apresentem erro de emissão ou problemas de qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis da solicitação, sendo que a 1ª via dos cartões, inclusive as refeitas, deverão ser
sem ônus à CONTRATANTE. Nos casos dos cartões que estejam danificados e possuam
crédito, deverá o novo cartão vir com as cargas correspondentes acompanhadas de extrato
certificando o saldo.
10.2.3 - Reembolsar os estabelecimentos, no valor dos cartões
utilizados, respeitando as condições estabelecidas nos respectivos contratos de
credenciamento, garantindo que, sob nenhum pretexto, sejam cobrados pelos
conveniados/credenciados ágios, descontos ou taxas adicionais sobre o valor dos créditos
em cartão dos servidores da CONTRATANTE.
10.2.4 - Garantir, durante toda a contratação, a manutenção da
rede mínima de estabelecimentos credenciados, conforme estipulado na Cláusula Segunda
deste termo.
10.2.5 - Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou
prejuízos causados aos serviços da CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência,
atrasos ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados.
10.2.6 - Acatar a fiscalização da CONTRATANTE,
comunicando-a de quaisquer irregularidades detectadas durante a execução dos serviços.
10.2.7 - Atender, por meio de preposto nomeado, qualquer
solicitação por parte dos fiscais do Contrato, prestando as informações referentes à
prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades na execução
do objeto contratado.
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10.2.8 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto e documento de interesse
CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do
objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta
determinação.
10.2.9 - Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício
próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em
razão da execução dos serviços objeto desta contratação sem o consentimento, por escrito,
da CONTRATANTE.
10.2.10 - Apresentar os documentos fiscais de cobrança em
conformidade com o estabelecido neste Contrato.
10.2.11 - Manter atualizados seu endereço, telefones e dados
bancários para a efetivação de pagamentos.
10.2.12 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
10.2.13 - Manter um supervisor responsável pelo
gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com a
CONTRATANTE.
10.2.14 - Implantar, de forma adequada, a supervisão
permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.
10.2.15
Indicar
seu
representante
junto
à
CONTRATANTE, que durante o período de vigência do Contrato será a pessoa a quem a
Administração recorrerá sempre que for necessário, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solução para problemas que porventura surgirem durante a
execução do Contrato.
10.2.16 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93,
não sendo necessária a comunicação prévia da Fundação Municipal de Educação e
Cultura – FUNEC.
10.2.17 - Responder, em relação aos seus empregados, por
todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vales refeição,
vales transporte e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas.
10.2.18 - Responder por quaisquer danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução do objeto desta contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o
fato de a CONTRATANTE fiscalizar e acompanhar todo o procedimento.
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10.2.19 - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente ou quando verificar condições inadequadas ou a
iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução.
10.2.20 - Prestar à Administração esclarecimentos que julgar
necessários para boa execução do Contrato.
10.2.21 - Manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
10.2.22 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações
fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços objeto desta contratação.
10.2.23 - A inadimplência da CONTRATADA relativa a
encargos fiscais, comerciais, previdenciárias e obrigações sociais, não transfere à
Administração responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto desta contratação,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressa e contratualmente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração.
10.2.24 - Adotar os demais procedimentos necessários à boa
execução do Contrato e cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais
que definam suas obrigações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - DESPESAS
DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO
11.1 - As despesas correrão por conta das seguintes Dotações
Orçamentárias do exercício de 2017, a saber:
05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e Cult. - FUNEC; 05.01.00 – Administração; 05.01.01
– Administração Superior; Ficha 12: 04.122.0051.2501 – Manutenção Diretoria
Administrativa; 05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e Cult. - FUNEC;
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. 05.00.00 – Fund. Munic. Educ. e
Cult. - FUNEC; 05.01.00 – Administração; 05.02.00 – Educação; 05.02.01 Administração Pedagógica; Ficha 114: 12.122.0052.2520 – Apoio e Manutenção da
Administração Pedagógica; 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. Ficha
121: 12.364.0056.2506 – Manutenção Curso de Fisioterapia; 3.3.90.39 - Outros Serviços
Terceiro Pessoa Jurídica. Ficha 128: 12.364.0056.2523 – Manutenção Clínica de
Fisioterapia; 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. Ficha 178:
12.364.0056.2515 – Manutenção Curso de Direito; 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro
Pessoa Jurídica. Ficha 185: 12.364.0064.2510 – Manutenção Curso de Pós-Graduação;
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica. Ficha 209: 12.364.0073.2530 –
Manutenção Clínica de Psicologia; 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.
Ficha 128: 12.364.0056.2523 – Manutenção Clínica de Fisioterapia; 3.3.90.39 - Outros
Serviços Terceiro Pessoa Jurídica.

- Segue Fls. 14 MINUTA/CONTRATO - Cont...

FISCALIZAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

Fls. 14

CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDA:
DA
DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E

12.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de
suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a Contratada deverá entregar ao
Fiscal do Contrato, a documentação a seguir relacionada:
12.1.1 - Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura
referente ao serviço prestado, cópias dos seguintes documentos:
a) - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
b) - Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
c) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
12.2 - As inconsistências ou dúvidas verificadas na
documentação entregue terão o prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir
da comunicação pela CONTRATANTE, para serem formal e documentalmente
esclarecidas pela CONTRATADA.
12.3 - O descumprimento reiterado das disposições acima e a
manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias implicará a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação
das penalidades e demais cominações legais.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCEIRA:
DO
ACOMPANHAMENTO, DA GESTÃO E DAFISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1 - Durante o período de vigência, a relação contratual será
acompanhada, gerida e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da Lei
Federal nº. 8.666/93, pela Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Fundação
Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, ou por preposto por esta expressamente
indicado e autorizado pelo Presidente da FUNEC, ao qual caberá fiscalizar o objeto do
Contrato e realizar a sua gestão.
13.2 - A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante
declaração em que deverá constar o nome completo, n.º do CPF e do documento de
identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional e cargo/função
que exerce na CONTRATADA.
13.3 - O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões
relacionadas comas obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como prestar
esclarecimentos quanto às faturas dos serviços prestados.
13.4 - Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto
contratual durante a execução do Contrato sem autorização expressa do Fiscal da
CONTRATANTE.
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13.5 - A atestação de conformidade do fornecimento do
objeto contratual cabe ao Fiscal da CONTRATANTE, o qual ficará responsável pela
emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e determinará o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
13.5.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal da CONTRATANTE deverão ser solicitadas, por este, a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
13.6 - O(s) instrumento(s) de controle da execução contratual
a ser(em)utilizado(s) pelo Fiscal da CONTRATANTE deverá(ão) compreender a
mensuração dos seguintes aspectos:
13.6.1 - Os resultados alcançados, com a verificação da
qualidade demandada;
13.6.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes
do Contrato;
13.6.3 - A satisfação da CONTRATANTE.
CLÁUSULA

DÉCIMA

QUARTA:

-

DA

SUBCONTRATAÇÃO
14.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes
disposições:
a) - todas as alterações que se façam necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ao presente Contrato.
b) - vinculam-se a este Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Pregão
Presencial nº. 06/2017, o Termo de Referência e Anexos, bem como a proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA.
c) - é vedado caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
15.2 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas
Cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE segundo as
disposições contidas no Decreto Municipal n° 2.321/2.005, Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2.002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - DA NOVAÇÃO
16.1 - Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir do
estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou no não exercício de
qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o
direito da parte de exercê-la a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA: - DO FORO
17.1 - Para todas as questões divergentes oriundas do presente
contrato não resolvidas administrativamente será competente o Foro da Comarca de Santa
Fé do Sul - SP, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente
em 03 (três) vias de igual teor para um só fim, na presença de duas testemunhas que a
tudo presenciaram, para que faça Lei entre as partes.
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
CULTURA - FUNEC, em ____ de ________ de 2017.

DE

________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC

________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________ _____________________________
Nome:
Nome:
RG:
RG:

EDUCAÇÃOE

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC

CONTRATADA:

OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e
fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição mensal de gêneros
alimentícios “in natura” destinados a aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta)
Servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, à razão de 01 (um)
cartão por servidor, com benefício unitário no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e
seis reais e dezesseis centavos) mensais, a partir de 1º de abril de 2.017e R$ 78,08 (setenta
e oito reais e oito centavos) mensais, a partir de 1º de julho de 2.017, pelo período de 12
(doze) meses, conforme Anexo I.

ASSINATURA: __ de ______ de 2017.

VALOR: R$ _____________, global estimado.

MODALIDADE:- Pregão Presencial nº. 06/2017.

VIGÊNCIA:- Até 12 (doze) meses após 01 de abril de 2.017.

Santa Fé do Sul - SP, __ de ______ de 2017.

ADERVAL CLÓVIS MRRETI
Presidente da FUNEC

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado)
À
Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC
Ref.: Proposta Comercial do Pregão Presencial nº. 06/2017 (Processo nº. 61/2017).
Data/Hora da abertura: 16/03/17 às 09:30 horas.
1 - IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço,
Telefone, e-mail, etc;
2 - DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: ___
3 - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: ___
4 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na
administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a
aquisição de gêneros alimentícios “in natura” destinados a aproximadamente 1.630 (um
mil, seiscentos e trinta) Servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC, sendo que, para aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) servidores, à razão
de 01 (um) cartão por servidor, com benefício unitário no valor de R$ 156,16 (cento e
cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) mensais, a partir de 1º de abril de 2017e R$
78,08 (setenta e oito reais e oito centavos) mensais, a partir de 1º de julho de 2.017, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I.
VALOR ESTIMADO DOS
BENEFÍCIOS
(A)

R$ 409.920,00

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO/DESCONTO
(B)

VALOR GLOBAL
ESTIMADO
(C) = A + (A X B)

__%

R$ ______ (___)

4.1 - PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
5 - VALIDADE DA PROPOSTA: .... (...) dias, contados da data da sua apresentação.
*Prazo de validade mínimo: 60 (noventa) dias.
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6 - DECLARAÇÕES:
6.1. Declaramos que, caso sagremo-nos vencedores, após a homologação e antes da
assinatura do contrato, comprometemo-nos a credenciar no mínimo 50% da quantidade
mínima estabelecida no subitem 4.1 e 4.2 do termo de referência, ou seja, 10
estabelecimentos do comércio local, conforme subitem 5.2.2, alínea “h” do edital, e o
restante no prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato, bem como prestaremos a
garantia prevista no item 13 do edital.
6.2. Os preços e taxa de administração contidos nesta proposta incluem todos os custos
diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas com
transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos,
ferramentas, custos de emissão e reemissão dos cartões, encargos da legislação social,
trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios
resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro,
honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos
profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão
Presencial nº. 06/2017 da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC e seus
Anexos.
6.3. Declaramos que os serviços ora ofertados atenderão a todas as exigências do Edital
respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.

(Local)________, ___ de março de 2017.

Assinatura e Carimbo CNPJ da Proponente

ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Ref.: Pregão Presencial nº. 06/2017
A empresa ____________________, CNPJ. (MF)
nº_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr
(a)._________________________, portador(a) da RG nº _______________ e do CPF.
(MF) nº ________________, DECLARA, para os fins legais, ser microempresa/empresa
de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, em especial no que tange ao conceito
trazido pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei
Complementar.

(Local), __ de março de 2017.

__________________________________________________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa

OBS. Esta declaração deverá ficar fora de envelope, acompanhando os documentos
de CREDENCIAMENTO, bem como, ser feita em papel timbrado da empresa
Licitante e assinada pelo representante legal.

ANEXO V
CARTA DE CREDENCIAMENTO ou Procuração
Ref. - Pregão Presencial nº. 06/2017
Licitante:______________________________________________________
CNPJ nº:________________
Tel. nº:_____________________; Fax nº:________________________
Endereço:_____________________________________________________
Pela
presente
credenciamos
o(a)
Sr(a)________________,_____(nacionalidade)______________,
_______________
(estado civil) _______________, ___________(profissão)______________, portador(a)
da Cédula de Identidade nº______ e do CPF nº_________, residente e domiciliado no
endereço____________________________, a participar do procedimento licitatório, sob
a modalidade Pregão Presencial nº. 06/2017, instaurado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
empresa_______________________, acima qualificada, neste ato por mim representada,
Eu
Sr
(a)________________,
_____(nacionalidade)______________,_______________(estado
civil),
_______________,___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula de
Identidade nº______ e do CPF nº_________, residente e domiciliado no endereço
____________________________, outorga-se ao(à) acima credenciado(a), dentre outros
poderes, o de representá-la extrajudicialmente perante a Autarquia supramencionada,
formular propostas/lances, negociar preço, acordar, discordar e transigir, bem como para
acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de
interposição de recurso, e todos os demais poderes indispensáveis ao bom andamento do
certame,
dentre
outros:__________________(especificar
os
demais
poderes)_____________.
(Local), __ de março de 2017.
__________________________________________________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa
OBS. Esta Carta de Credenciamento ou Procuração deverá ficar fora de envelope,
acompanhando os documentos de CREDENCIAMENTO, bem como, ser feita em
papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante legal

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO
(nome da empresa) _________________________________,
CNPJ. (MF) n° _______________________, por intermédio de seu representante legal,
declara, sob as penas da lei, DECLARA e assegura que, não está proibida de contratar
com esta Administração Municipal, atende plenamente aos requisitos de habilitação, não
está declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
Distrital, Estadual ou Municipal, tendo em vistas os artigos 87, Inciso IV e 97 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como que está apresentando, na
íntegra e sem nenhum defeito, no envelope “2 - HABILITAÇÃO”, toda documentação
exigida neste Edital, sob as penas da lei.
POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A
PRESENTE.

(Local, __ de março de 2017.

__________________________________________________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa

OBS. Esta Declaração deverá ficar fora de envelope, acompanhando os documentos
deCREDENCIAMENTO, bem como, ser feita em papel timbrado da empresa
Licitante e assinada pelo representante legal.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Ref.: Pregão Presencial nº. 06/2017
A empresa _____________________, CNPJ. (MF) nº
________, DECLARA, sob as penas da lei, o que se segue:
a) - Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
b) - Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu
fato que a impeça de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32
da Lei n° 8.666/93;
c) - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público;
d) - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea,
durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato; e
e) - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal.

(Local), ___ de março de 2017.

__________________________________________________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa

OBS. Esta Declaração deverá ficar fora de envelope, acompanhando os documentos
de CREDENCIAMENTO, bem como, ser feita em papel timbrado
da empresa Licitante e assinada pelo representante legal.

ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS”
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC.
CONTRATADA:
Processo nº. 61/2017 - Pregão Presencial nº. 06/2017 - Contrato nº. __/2017
Objeto: Visa-se a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento
e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição de gêneros alimentícios
“in natura” destinados a aproximadamente 1.630 (um mil, seiscentos e trinta) Servidores
da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC, para aproximadamente 350
(trezentos e cinquenta) servidores, à razão de 01 (um) cartão por servidor, com benefício
unitário no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos)
mensais, a partir de 1º de abril de 2017 e R$ 78,08 (setenta e oito reais e oito centavos)
mensais, a partir de 1º de julho de 2.017, pelo período de 12 (doze) meses, conforme
Anexo I.
Na qualidade de Contratante e Contratada, 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, declaramos estar 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC
Nome e cargo: ADERVAL CLÓVIS MORRETI - Presidente
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: ____________________________________
Assinatura:____________________________________________________________
CONTRATADA: _______________________________________________________
Nome e cargo: _________________________________________________________.
E-mail institucional: ____________________________________________________.
E-mail pessoal: ________________________________________________________.
Assinatura:____________________________________________________________
OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do certame, por
ocasião da assinatura do Termo Contratual.

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE - SP.
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC.
CNPJ. (MF) Nº. 47.527.288/0001-10
CONTRATADA:
CNPJ. (MF) Nº
CONTRATO N° ___/2.017
DATA DA ASSINATURA: __/______ de 2.017
VIGÊNCIA: 12 Meses, após 01/04/17.
OBJETO: Visa-se a contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos/magnéticos para a aquisição de
gêneros alimentícios “in natura” destinados a aproximadamente 1.630 (um mil, seiscentos
e trinta) Servidores da Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, sendo que,
para aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) servidores, à razão de 01 (um) cartão
por servidor, com benefício unitário no valor de R$ 156,16 (cento e cinquenta e seis reais
e dezesseis centavos) mensais, a partir de 1º de abril de 2.017e R$ 78,08 (setenta e oito
reais e oito centavos) mensais, a partir de 1º de julho de 2.017, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Anexo I.
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade
supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos
quando requisitados.
Santa Fé do Sul - SP, em __ de _______ de 2017.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC
Nome e cargo: ADERVAL CLÓVIS MORRETI - Presidente
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: ____________________________________
Assinatura:____________________________________________________________
CONTRATADA: _______________________________________________________
Nome e cargo: _________________________________________________________.
E-mail institucional: ____________________________________________________.
E-mail pessoal: ________________________________________________________.
Assinatura:____________________________________________________________
OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do certame, por
ocasião da assinatura do Termo Contratual.

