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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 036/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020 

 

1. PREÂMBULO 

 

O Município de Cambuí - Prefeitura, com endereço à Praça Coronel Justiniano Nº. 

164 - Centro, Cambuí, Minas Gerais, CEP 37.600-000 inscrita no CNPJ sob o Nº. 

18.675.975/0001-85, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do 

Processo Licitatório Nº. 036/2020, na modalidade Pregão Presencial Nº. 

018/2020, do tipo menor taxa de administração, para Registro de Preços, 

visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO MENSAL DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO POR 

MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERÍVEL EM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU 

ELETRÔNICO. 

 

O presente processo será regido pela Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Federal 

Nº. 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, subsidiariamente pelo Decreto 

Federal Nº. 7892/2013, Decretos Municipais Nº. 093/2006 e 131/2003 e demais 

condições fixadas neste edital. 

 

Integrarão o presente Registro de Preços a Prefeitura de Cambuí como órgão 

gerenciador e como órgãos participantes o FAPEM – Fundo de aposentadoria e 

pensão do servidor público municipal, SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de 

água e esgoto de Cambuí e Câmara Municipal de Cambuí 

 

CREDENCIAMENTO: dia 17/02/2020 das 08h às 08h50m. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E INICIO DA SESSÃO: dia 

17/02/2020 às 09h (Nove Horas). 
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2 – OBJETO 

 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 

prestação de serviços de fornecimento de mensal de vale compras 

alimentação/refeição, por meio de crédito intransferível em cartão magnético e/ou 

eletrônico, conforme especificações constante do Anexo I, documento que passa a 

fazer parte integrante deste edital. 

 

2.2 - Os cartões serão destinados aos servidores ativos da Prefeitura Municipal e 

para os servidores do FAPEM – Fundo de aposentadoria e pensão do servidor público 

municipal, SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de água e esgoto de Cambuí e 

Câmara Municipal de Cambuí. 

 

3. OBJETO, PREÇO MÁXIMO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

3.1. O presente edital tem como por objeto a contratação de empresa especializada 

na Prestação de Serviços para o fornecimento mensal de vale alimentação por meio 

de crédito intransferível em cartão magnético e/ou eletrônico, conforme indicado no 

Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 

3.2. Estima-se a quantidade de 980 cartões, sendo 900 para a Prefeitura da 

Cambuí, 04 para o FAPEM – Fundo de aposentadoria e pensão do servidor público 

municipal, 68 para o SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de água e esgoto de 

Cambuí e 08 para a Câmara Municipal de Cambuí, podendo sofrer variações para 

mais ou para menos, e o valor mensal a ser creditado em cada cartão será de início 

R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), cujo valor poderá ser revisto. 

 

3.3. O cartão a ser fornecido pela Contratada deverá possuir uma única senha 

numérica, com no mínimo 04 (quatro) dígitos, de conhecimento restrito do usuário, 

pessoal e intransferível. 
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3.4. A Contratada deverá dispor de central de atendimento ao usuário 24 horas por 

dia, através de serviço gratuito (0800) e/ou central de atendimento ao usuário do 

cartão pela internet, para consulta de saldo e extrato com as últimas transações, 

bloqueio de cartão, nos casos de roubo, perda ou extravio. 

 

3.5. O valor máximo que o município de Cambuí se propõe a pagar como taxa de 

administração é de 5% (cinco por cento) o qual será pago mensalmente referente 

ao número de cartões creditados no mês. 

 

3.6. O prazo para prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado que preencherem as condições de credenciamento 

exigidas neste Edital. 

 

4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

I – Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, sob pena de incidir no previsto do parágrafo único do art. 97 da 

Lei nº 8666/93 e suas alterações: 

 

II – Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

 

III – Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de 

qualquer esfera governamental da Administração Municipal. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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5.1. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo a 

documentação de habilitação deverão ser entregues fechados e inviolados, na data e 

horário previsto no preâmbulo deste Edital, contendo em sua parte frontal e externa 

os dizeres: 

 

 

RAZÃO SOCIAL E C.N.P.J. DO PROPONENTE 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBUÍ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

RAZÃO SOCIAL E C.N.P.J. DO PROPONENTE 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBUÍ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO 

 

 

5.2. Após o horário estabelecido neste edital, nenhum envelope será recebido. 

 

5.3. A proposta e os demais documentos, que se fizerem necessários, deverão ser 

escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, 

folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que 

acompanhados de uma tradução para o idioma português. 

 

5.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 

de responsabilidades exclusiva da licitante, não sendo o Município de Cambuí, em 

nenhum caso, responsável pelos mesmos. 

 

5.5. ENVELOPE N° 1 – “PROPOSTA” 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 

Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro 
www.prefeituradecambui.mg.gov.br 

37.600-000 – Cambuí-MG 

 

Página 5 de 37

No envelope “PROPOSTA” deverá conter a proposta propriamente dita, em 01 (uma) 

via, preenchida por meio mecânico, redigida em idioma nacional de forma clara e 

detalhada, sem emendas ou rasuras, com identificação de seu representante legal, 

com número do CPF, RG, estado civil, endereço e assinada em seu final, e rubricada 

nas demais folhas, contendo: 

 

5.5.1. Descrição dos serviços e Cotação em percentual, conforme modelo constante 

no Anexo II deste Edital, com percentual inferir a zero, com no máximo 03 (três) 

casas decimais. 

 

5.5.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 

custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 

embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos; 

 

5.5.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 ao 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no 

envelope “PROPOSTA”, declaração conforme abaixo, firmada pela licitante que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

REF: Pregão Presencial Nº. 018/2020 

 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, estabelecida 

na _______________ DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 

123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 
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( ) – MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006; 

 

 

( ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Local, _______de_____________20__. 

 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

 

 

5.6. ENVELOPE N° 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 

 

No envelope “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e inviolado deverão estar 

inseridos os documentos abaixo relacionados, em 01 (uma) via, sendo em original 

ou em cópias autenticadas. 

 

Os documentos extraídos dos sites oficiais serão considerados originais. Os 

documentos deverão obedecer preferencialmente a seguinte ordem: 

 

5.6.1 Habilitação Jurídica: 

 

a. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em 

funcionamento no País e a atividade assim o exigir. 

 

5.6.2. Qualificação Econômica Financeira: 

 

a. Certidão de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante; 

 

b. Certidão da Junta Comercial, ou contrato social vigente registrado na Junta 

Comercial, atestando o capital e razão social da proponente. O capital social deverá 

ser igual ou superior a 10% do valor estimado por lote. No caso de sociedade civil 

limitada ou firma individual, documento equivalente expedido pelo órgão onde 

estiver registrada; 

 

c. Prova de capacidade financeira, conforme modelo anexo, apresentando as 

demonstrações contábeis do último exercício social. O balanço patrimonial anual 

com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá 

vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário, 

devidamente assinados e registrados. O balanço das sociedades anônimas ou por 

ações devera ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) 

devera (âo) ser assinado (s) por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

Deverão ser apresentados os índices de: 

 

- liquidez geral (LG), com valor mínimo de 0,50; 

 

- liquidez corrente (LC), com valor mínimo de 0,50 e 

 

- endividamento (E), com valor máximo de 1,00. 
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Tais índices serão calculados conforme segue: 

 

LG = (AC + RLP)  

         (PC + ELP) 

 

LC = AC 

         PC 

 

E = (PC + ELP)  

   (AC = RLP + AP) 

 

Onde: 

 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

AP = Ativo Permanente 

RLP = Realizável a longo prazo 

ELP = Exigível a longo prazo 

 

Obs: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas 

decimais, desprezando-se as demais. 

 

5.6.3. Para Regularidade Fiscal: 

 

a) prova de regularidade de tributos para com as Fazendas: 

 

a1) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela 

Secretaria de Fazenda da sede da empresa; 

 

a2) Estadual mediante apresentação de certidão de regularidade fiscal da 

sede da empresa; 

 

a3) Federal mediante a apresentação de certidão negativa conjunta; 
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b) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

c) Declaração que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo 

abaixo: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Pregão Presencial – 018/2020 

 

............... (nome da empresa).................., inscrito no CNPJ n°..................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 

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

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ) (Local e data) : 

____________________________ 

 

(Representante legal): _______________________________________ 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

5.6.4. Qualificação Técnica: 

 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas de direito público ou 

privado, comprovando aptidão para desempenho da atividade compatível em 

características com o objeto da licitação. 
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b) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da qualificação conforme modelo abaixo: 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

REF: Pregão Presencial Nº. 018/2020 

 

 

O signatário da presente, em nome da empresa ______________, declara 

concordar com os termos do edital supra mencionado e com os respectivos anexos e 

documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser 

tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam 

atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de 

executar os fornecimentos previstos. Declara ainda, para todos os fins de direito a 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e 

Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Local, _______de_____________20__. 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

 

5.7. No ato da entrega dos envelopes ao(a) pregoeiro(a), o licitante deverá 

entregar, separadamente: 

 

a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, 

inciso VII, Lei 10.520/2002) podendo utilizar-se do modelo constante abaixo: 
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DECLARAÇÃO 

 

___________(nome da empresa)___________, CNPJ nº______________, sediada 

em ______(endereço completo)_________, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, 

de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

 

Local e data: ___________________ 

 

(a): ____________________________________________ 

 

Nome e Número da Identidade do representante legal. 

 

b) Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes do responsável 

legal para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

c) Informações cadastrais, conforme Anexo III; 

 

d) Prova de regularidade de débitos previdenciários expedida pela Receita Federal 

(CND); 

 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS (CRS). 

 

5.8. A não apresentação da documentação solicitada nas alíneas a), b), d) e e) do 

item 4.7 FORA dos envelopes nº 1 e 2, acarretará automática eliminação da 

empresa para o certame. Ou seja, esta declaração deve ser apresentada junto com 

o credenciamento, fora dos envelopes. Na hipótese de não haver representante na 
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sessão, e for enviado os envelopes via correspondência ou malote, esta declaração 

deverá vir em um terceiro envelope. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos, 

em cópia autenticada: 

 

I – 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; 

 

II – Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 

preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, conforme modelo anexo, acompanhada do 

correspondente documento, dentre os indicados no inciso anterior, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

6.2 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não 

esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá 

participar das rodadas de lances verbais. 

 

7. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELA PREGOEIRA 

 

7.1. O certame será conduzido pela pregoeira oficial de Cambuí, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

 

I – Credenciamento dos interessados; 
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II – Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 

documentação de habilitação; 

III – A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 

classificação dos licitantes; 

 

IV – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

proposta ou do lance de menor preço; 

 

V – A adjudicação da proposta de menor preço; 

 

VI – A elaboração de ata; 

 

VII – A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

 

VIII – Recebimento, exame e encaminhamento dos recursos, caso existam, 

a autoridade competente para decisão; 

 

IX – Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 

 

8.1. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1.1. Serão desclassificadas as propostas: 

 

I – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

fixadas neste Edital; 

 

II – Que apresentarem preços superiores ao máximo estabelecido no 

item 2 deste Edital. 

 

8.1.2. A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 
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8.1.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

 

I – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela, observado o disposto no inciso 

II do item 7.1.1 e; 

 

II – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 

preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. Neste caso, também, será 

observado o disposto no inciso II do item 7.1.1. 

 

8.1.4. Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário por item, 

observadas as especificações definidas no item 2 deste edital, bem como as 

condições exigidas no item 4.5 do presente edital. 

 

8.2. DA SESSÃO PÚBLICA/LANCES 

 

8.2.1. Após a fase de “Classificação das Propostas”, a(o) pregoeiro(a) dará 

sequência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, 

da qual só poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas 

classificadas na fase anterior. 

 

8.2.2. Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos licitantes deverão 

estar presentes no horário e local previstos no preâmbulo deste edital. A 

ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste 

edital indicará que não há interesse deste na apresentação de lances. 

 

8.2.3. A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da 
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proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

8.2.4. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado 

pela pregoeira, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se 

último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

8.2.5. Os lances deverão ser formulados em porcentagem distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta de maior lance, ficando a critério 

do(a) pregoeiro(a) estabelecer um intervalo mínimo entre um lance e outro, 

registrando-se tal providencia em ata. 

 

8.2.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes declinarem da formulação de lances. 

 

8.2.7. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis 

com o valor orçado. 

 

8.2.8. Em caso de empate será efetuado sorteio; 

 

8.2.9. Não existindo lances verbais, serão considerados válidos os valores 

obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a 

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

como máximo, podendo, ainda, o(a) pregoeiro(a) negociar diretamente com o 

licitante, visando obter reduções adicionais de preços. 

 

8.2.10. A proponente vencedora obriga-se a fornecer, no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública de realização do 

pregão, nova Planilha de Formação de Preços, com os devidos valores unitários 

e totais. 
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8.2.11. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência de empate 

ficto, previsto no art. 44 § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo 

assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 4.5.3 

deste edital. 

 

8.2.12. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

8.2.13. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 2 

(dois) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada até então, de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na 

forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que 

atenderem ao item 4.5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, 

no prazo previsto na alínea a deste item. 

 

8.3. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

8.3.1. Ao final da etapa de lances, ao(a) pregoeiro(a) procederá à abertura dos 

envelopes contendo os documentos de habilitação do licitante vencedor. 

 

8.3.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 

examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 

compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
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assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa a pregoeira poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

8.3.3. A pregoeira, observando o motivo do desatendimento das exigências 

habilitatórias, providenciará a aplicação das penalidades previstas no artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

8.3.4. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o 

objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

8.3.5. A pregoeira poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

 

9. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

9.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 3 (três) dias 

consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 

 

9.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a Prefeitura do 

Município de Cambuí, sito à Praça Coronel Justiniano Nº. 164 – Centro – 

Cambuí – MG. 

 

9.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu 

transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

 

9.2. Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não assinar o 

contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, 
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na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 

primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

 

9.3. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou as supressões de objeto que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 

1º da Lei Federal no 8.666/93, mediante acordo entre as partes. 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da 

homologação e mediante autorização emitida pela secretaria competente, podendo 

ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

10.2. Pelo não cumprimento do prazo estabelecido, fica a contratada sujeita as 

penalidades constantes no item 12 deste edital. 

 

10.3. Executar o serviço conforme especificações do EDITAL. 

 

10.4. Ser responsável pela qualidade do serviço a ser executado. 

 

10.5. Permitir a fiscalização dos serviços a qualquer momento. 

 

10.6. A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela execução do objeto 

deste contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, provocar 

ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

10.7. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos de todos os elementos 

fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução da plenitude do objeto contratual, 

não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou 

insuficiência de tais documentos. 
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10.8. Executar o serviço conforme os prazos estipulados. 

 

10.9. Os créditos nos cartões dos funcionários deverão estar disponíveis a partir do 

dia 10 (dez) do mês subsequente. 

 

10.10. Prazo de Entrega dos Cartões, em até 10 (dez) dias, após a homologação; 

 

10.11 A empresa vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias, após assinatura do 

contrato, para apresentar relação contendo estabelecimentos comerciais 

conveniados e ativos, conforme constante no termo de referência anexo ao presente 

edital, a saber: 

 

Relação mínima de estabelecimentos conveniados e ativos: 

 

Em Cambuí/MG - 07 (sete) estabelecimentos comerciais, sendo 04 supermercados e 03 

restaurantes; 

 

Em São Paulo/SP – 02 (dois) estabelecimentos tipo restaurante; 

 

Em Belo Horizonte/MG – 02 (dois) estabelecimentos tipo restaurante; 

 

Em Pouso Alegre/SP – 01 (um) estabelecimento tipo restaurante; 

 

Em Bragança Paulista/SP – 01 (um) estabelecimento tipo restaurante; 

 

A empresa deverá apresentar relação dos estabelecimentos conveniados contendo a 

razão social, nome fantasia, número de inscrição no CNPJ, endereço completo, 

telefone, natureza do serviço prestado e se está conveniado a receber pagamentos 

na forma de cartão magnético e/ou eletrônico. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de crédito em conta 

corrente do Banco indicado pela Contratada, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data da efetivação dos créditos nos cartões dos funcionários da Contratante, 

mediante disponibilização eletrônica da documentação; 

 

11.2. O pagamento será efetuado por intermédio da tesouraria do Município de 

Cambuí, através de depósito em conta corrente. A Contratada deverá apresentar 

a(s) nota(s) fiscal(is) de prestação de serviços em estrita conformidade com a 

Ordem de Fornecimento, 

 

11.3. Para o pagamento a contratada deverá apresentar ainda, prova de 

regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (CRF), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Lei e prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante 

apresentação do certificado correspondente (CND). 

 

11.4. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação. 

 

12. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25 % (vinte e cinco 

por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 

8666/93. 

 

13. DAS SANÇÕES 

 

13.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, ficando sujeito, a critério da Administração e garantia a prévia defesa, às 

penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 

8666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste. 
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13.1.1. O disposto no item 13.1 não se aplica aos Licitantes convocados nos 

termos do item 7.1, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto a preço e prazo. 

 

13.2. Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, fica sujeito o Contratado às 

penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8666/93, na seguinte 

conformidade: 

 

13.2.1. Atraso até 7 (sete) dia , multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 

13.2.2. Atraso superior a 7 (sete) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da obrigação, por dia de atraso. 

13.2.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao Contrato as sanções previstas nos incisos 

I, III e IV do art. 87 da Lei Federal Nº 8666/93 e multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 

 

13.3. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação 

realizada para complementação ou realização não cumprida. 

 

13.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que 

fizer à Contratada, após a sua imposição. 

 

13.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 

14. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

14.1. Maiores esclarecimentos ou impugnações a este ato convocatório deverão ser 

protocolizados na Prefeitura Municipal de Cambui, no endereço mencionado no 

preâmbulo, no horário das 08h às 17h00min, até 2 (dois) dias antes da data fixada 

para o recebimento dos envelopes. 
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14.2. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e 

esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas. 

 

15. DOS RECURSOS 

 

15.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado(a) legalmente ou não 

identificado(a) no processo para responder pelo(a) licitante. 

 

15.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada sessão, 

importará na preclusão do direito de recurso. 

 

15.2.1. Após a manifestação imediata, o licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis 

para a apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais 

licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

15.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, 

bem como conter a síntese das razões do recorrente. 

 

15.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) 

licitante. 

 

15.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Além das disposições deste edital, as propostas sujeitam-se à Legislação 

vigente. 
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16.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da 

documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

 

16.3. Compõem o presente Edital: 

 

- Anexo I – Termo de Referência; 

- Anexo II – Modelo Procuração; 

- Anexo III – Informações Cadastrais; 

- Anexo IV – Modelo Proposta; 

- Anexo V – Minuta do contrato. 

 

Cambuí, 29 de janeiro de 2020. 

 

Pregoeira 

Sra. Adriana Cristina Moura 

 

Sr. Adilson Pereira da Silva 

Equipe de Apoio 

 

Sr. Flávio José Gallerani Ribeiro 

Equipe de apoio 

 

Sra. Alexsandra Mirian Fuchiue 

Equipe de apoio 

 

Sr. Leonardo Fabrício da Rosa 

Equipe de Apoio 

De acordo: 
 
 
 

Eliane Lambert Ferreira 
Controle Interno 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços para o fornecimento mensal de vale compra 

alimentos por meio de crédito intransferivel em cartão magnético e/ou eletrônico 

 

ITEGRANTES: 

 

Órgão gerenciador: Prefeitura de Cambuí 

Órgãos participantes: FAPEM – Fundo de aposentadoria e pensão do servidor público 

municipal, SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de água e esgoto de Cambuí e 

Câmara Municipal de Cambuí 

 

QUANTITATIVOS 

 

Estima-se a quantidade de 980 cartões, sendo 900 para a Prefeitura da Cambuí, 04 

para o FAPEM – Fundo de aposentadoria e pensão do servidor público municipal, 68 

para o SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de água e esgoto de Cambuí e 08 para a 

Câmara Municipal de Cambuí, podendo sofrer variações para mais ou para menos, e 

o valor mensal a ser creditado em cada cartão será de início R$ 220,00 (Duzentos e 

vinte reais), cujo valor poderá ser revisto. 

 

DO CARTÃO  

 

O cartão a ser fornecido pela Contratada deverá possuir uma única senha numérica, 

com no mínimo 04 (quatro) dígitos, de conhecimento restrito do usuário, pessoal e 

intransferível. 

 

A Contratada deverá dispor de central de atendimento ao usuário 24 horas por dia, 

através de serviço gratuito (0800) e/ou central de atendimento ao usuário do cartão 

pela internet, para consulta de saldo e extrato com as últimas transações, bloqueio 

de cartão, nos casos de roubo, perda ou extravio. 
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DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O valor máximo que o município de Cambuí se propõe a pagar como taxa de 

administração é de 5% (cinco por cento) o qual será pago mensalmente referente 

ao número de cartões creditados no mês. 

 

DO PRAZO 

 

O prazo para prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

DOS ESTABELECIMENTOS 

 

Relação mínima de estabelecimentos 

 

Em Cambuí/MG - 07 (sete) estabelecimentos comerciais, sendo 04 supermercados e 

03 restaurantes, conveniados e ativos; 

 

Em São Paulo/SP – 02 (dois) estabelecimentos tipo restaurante, conveniados e 

ativos; 

 

Em Belo Horizonte/MG – 02 (dois) estabelecimentos tipo restaurante, conveniados e 

ativos; 

 

Em Pouso Alegre/SP – 01 (um) estabelecimento tipo restaurante, conveniado e 

ativo; 

 

Em Bragança Paulista/SP – 01 (um) estabelecimento tipo restaurante, conveniado e 

ativo; 

 

A empresa deverá apresentar relação dos estabelecimentos conveniados contendo a 

razão social, nome fantasia, número de inscrição no CNPJ, endereço completo, 
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telefone, natureza do serviço prestado e se está conveniado a receber pagamentos 

na forma de cartão magnético e/ou eletrônico. 

 

PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de crédito em conta corrente do 

Banco indicado pela Contratada, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da 

efetivação dos créditos nos cartões dos funcionários da Contratante, mediante 

disponibilização eletrônica da documentação; 

 

O pagamento será efetuado por intermédio da tesouraria do Município de Cambuí, 

através de depósito em conta corrente. A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) 

fiscal(is) de prestação de serviços em estrita conformidade com a Ordem de 

Fornecimento, 

 

Para o pagamento a contratada deverá apresentar ainda, prova de regularidade 

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (CRF), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei e prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante apresentação do 

certificado correspondente (CND). 

 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária Nº. 0412200014.078 

Manutenção da secretaria de Administração e Fazenda 339046 Auxílio alimentação. 

 

DEMAIS 

 

Pelo não cumprimento do prazo estabelecido, fica a contratada sujeita as 

penalidades constantes no item 12 deste edital. 
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Executar o serviço conforme especificações do EDITAL. 

 

Ser responsável pela qualidade do serviço a ser executado. 

 

Permitir a fiscalização dos serviços a qualquer momento. 

 

A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela execução do objeto deste 

contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e 

prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar 

para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos de todos os elementos 

fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução da plenitude do objeto contratual, 

não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou 

insuficiência de tais documentos. 

 

Executar o serviço conforme os prazos estipulados. 

 

Os créditos nos cartões dos funcionários deverão estar disponíveis a partir do dia 10 

(dez) do mês subsequente. 

 

Prazo de Entrega dos Cartões, em até 10 (dez) dias, após a homologação. 

 

 

 

Sebastião Mário de Moura    Maria José Marques da Silva 

Secretário de Administração e Fazenda  Chefe Recursos Humanos 
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ANEXO II - PROCURAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020 

 

A empresa ____________________, CNPJ N.º ________________________, com sede 

à __________________________________________________, neste ato representada 

pelo(s) Sr(a).________________________________________________, na qualidade 

de____________________________________________ da referida empresa, portador 

da carteira de identidade nº__________________, CPF 

nº___________________________, residente à _________________________, na 

cidade de ___________________________, estado do _______________________, 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 

Senhor(es) ____________________________, portador da carteira de identidade 

nº__________________________, CPF nº___________________________, 

residente à_______________________________________________________, na 

cidade de ___________________________, estado de_______________________, a 

quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ (ou 

de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) 

praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de 

Pregão Presencial N.º 018/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando 

dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

-------------------------------------, ------ de --------------------- de 2020. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

assinatura 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 

 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

DADOS DA EMPRESA 

NOME FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

Nº DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 

DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

RAMO DE ATIVIDADE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE: FAX: 

E-MAIL: 

CONTATO NA EMPRESA 

NOME: 

SETOR: FUNÇÃO: 

TELEFONE: CELULAR: 

E-MAIL: 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME COMPLETO: 

RG: ORGÃO EMISSOR 

CPF: ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO CEP: 

CIDADE: ESTADO: 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Razão Social: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Telefone: (    )                   Fax: (     )    
 
Banco:                         Agência:                         Conta Corrente: 
 
Dados do preposto autorizado a firmar o contrato de prestação de serviços: 
 
Nome Completo: 
 
CPF:    RG:    Estado Civil:   
 Nacionalidade:    Profissão: 
 
Instrumento que lhe outorga poderes: (  ) Procuração (  ) Contrato-Social 
 
 
 
OBJETO: A presente proposta comercial refere-se a prestação de serviços de 

fornecimento mensal de vale compras alimentos/refeição, por meio de crédito 

intransferível em cartão magnético e/ou eletrônico, conforme especificações 

constante no Termo de Referência, o qual faz parte integrante da presente proposta. 

 

 

QUANTITATIVO: Estima-se a quantidade de 980 cartões, sendo 900 para a 

Prefeitura da Cambuí, 04 para o FAPEM – Fundo de aposentadoria e pensão do 

servidor público municipal, 68 para o SAAE CAMBUI – Serviços autônomo de água e 

esgoto de Cambuí e 08 para a Câmara Municipal de Cambuí, podendo sofrer 

variações para mais ou para menos, e o valor mensal a ser creditado em cada 

cartão será de início R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), cujo valor poderá ser 

revisto. 
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DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Valor percentual referente a taxa de administração: _________________% 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Conforme consta no Informativo de Licitações e Contratos do TCU Nº. 104, “a oferta 

de taxa de administração negativa ou de valor zero, em pregão para prestação de 

serviços de fornecimento de vale-alimentação, não implica inexequibilidade da 

respectiva proposta”. 

 

 

 

Cambuí,               de    de 2020. 
 

 

 

 

 

___________________________ 

Representante Legal      

Sr. (a) 

CPF 

RG        Carimbo do CNPJ 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO Nº ____/20___ 

 

Ref: Pregão Presencial Nº 018/2020 

 

Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - PREFEITURA, 

Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J.. sob o Nº. 

18.675.975/0001-85, com sede à Praça Coronel Justiniano Nº. 164 – Centro, na 

cidade Cambuí - MG, neste ato representado pela Secretária de Administração e 

Fazenda Sra. Rosilene de Lima Machado,doravante apenas designado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _______________ cadastrado no 

C.N.P.J. sob nº _______________, estabelecida na ________________ na 

cidade de ______________, neste ato legalmente representada, doravante 

designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, 

mediante a observância das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL 

 

O presente instrumento tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO MENSAL 

DE VALE COMPRA ALIMENTOS POR MEIO DE CRÉDITO INTRANSFERIVEL EM 

CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO, conforme especificações constante do 

Anexo I, documento que passa a fazer parte integrante deste contrato, que a 

CONTRATADA se declara em condições de executar conforme especificado no 

Pregão Presencial Nº 018/2020, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, 

em ___ de _______________ de 20_, perfazendo-se um valor contratual total 

de R$ ____________ (valor por extenso). 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Os créditos nos cartões dos funcionários deverão estar disponíveis a partir do dia 

10 (dez) do mês subsequente. 

 

Prazo de Entrega dos Cartões: Em até 10 (dez) dias, após a homologação; 

 

A prestação dos serviços deverá ser efetuada mediante o recebimento dos 

arquivos enviados por correio eletrônico pelos órgãos autorizados pelo município. 

 

Executar o serviço conforme especificações do EDITAL. 

 

Ser responsável pela qualidade do serviço a ser executado. 

 

Substituir os serviços em desacordo à proposta ou às especificações do objeto 

desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou 

imperfeições. 

 

Permitir a fiscalização e medição dos serviços a qualquer momento. 

 

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 

devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 

os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Cambuí. 

 

A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela execução do objeto deste 

contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, 

provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 

A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos de todos os elementos 

fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução da plenitude do objeto 
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contratual, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a legação de ignorância, 

defeito ou insuficiência de tais documentos. 

 

Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 

CONTRATANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste 

contrato, será sempre a CONTRATADA. 

 

Executar o serviço conforme os prazos estipulados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de crédito em conta 

corrente do Banco indicado pela Contratada, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

data da efetivação dos créditos nos cartões dos funcionários da Contratante, 

mediante disponibilização eletrônica da documentação. 

 

O pagamento será efetuado por intermédio da tesouraria do Município de 

Cambuí, mediante depósito eletrônico em conta-corrente, ficando vedada à 

emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) 

fiscal(is) de prestação de serviços informando no corpo da nota os dados 

constantes na Ordem de Fornecimento. Para o pagamento a contratada deverá 

apresentar ainda, prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), (CRF), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei e prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS), mediante apresentação dos certificado 

correspondente (CND). 

 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 
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Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, fica sujeito o Contratado às 

penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8666/93, na seguinte 

conformidade: 

 

1 - atraso até 7 (sete) dia , multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 

 

2 - atraso superior a 7 (sete) dia, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso. 

 

3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao Contrato as sanções previstas nos incisos I, 

III e IV do art. 87 da Lei Federal Nº 8666/93 e multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor dos produtos não entregues. 

 

4 - Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação 

realizada para complementação ou realização não cumprida. 

 

5 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que 

fizer à Contratada, após a sua imposição. 

 

6 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados da 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 

(sessenta) meses.  
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E a vigência do presente contrato será de ____(_______) meses, podendo ser 

prorrogado conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 

A rescisão contratual poderá ser: 

 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8.666/93; 

 

- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração, 

com as conseqüências previstas no Pregão Presencial Nº 018/2020. 

 

Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei 

Federal Nº 8.666/93. 

 

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 

Nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 

prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as 

consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO 
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O Contratante utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste 

contrato, a seguinte dotação orçamentária Nº. 0412200014.078 Manutenção da 

secretaria de Administração e Fazenda 339046 Auxílio Alimentação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Cambuí - MG para dirimir quaisquer 

dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, 

renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o 

mesmo surta os seus devidos e legais efeitos. 

 

 

 

Município de Cambuí, aos __ de______ de 2020. 

 
 
 
 
 
____________________________   ________________________ 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________  ______________________  
Nome:      Nome: 
RG n.º      RG n.º 


