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EDITAL Nº 001/2019 

CARTA CONVITE Nº 001/2019 
PROCESSO N° 004/2019 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA, com sede à Av. Iporanga, 112, Centro, Iporanga-(SP), 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 57.740.474/0001-97, através de seu Presidente, Senhor ADILSON 
RODRIGUES DA SILVA, e do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Senhor EDSON 
ROSA PINTO, realizará em sessão pública, licitação na modalidade Carta Convite, conforme 
especificação no objeto, regida pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e de conformidade 
com os termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características: 
 
a)- MODALIDADE: Carta Convite nº 001/2019 
b)- TIPO: Menor Preço 
c)- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 01 – Câmara Municipal de Iporanga 
Unidade Orçamentária: 01 – Legislativo 
Ação: 2001 – Manutenção do Legislativo 

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

d)- PREÇO MÁXIMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:  R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente 
ao percentual de 2% (dois por cento). 

e)- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 01 – “HABILITAÇÃO” e N° 02 – “PROPOSTA DE 
PREÇO”: até as 13h30min do dia 30/04/2019, no Setor de Licitações, sito na Av. Iporanga, 112, 
Centro, Iporanga-SP. 

f)- ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 – “HABILITAÇÃO” e N° 02 – “PROPOSTA DE PREÇO”: às 
14h do dia 30/04/2019, na Secretaria da Câmara Municipal. 

1 – OBJETO: 
1.1)- Contratação de empresa administradora para a prestação de serviços como intermediária no 
fornecimento de Auxílio-Alimentação na forma de cartão magnético para os servidores da Câmara 
Municipal de Iporanga, com disponibilização mensal de créditos, sendo estes cumulativos, no valor 
estimado de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) unitários mensais, a ser disponibilizados no dia 
20 (vinte) de cada mês. 
 
1.2)- Cada cartão magnético deverá dispor, pelo menos, de número de identificação próprio e senha 
numérica, a ser utilizada para autorização do débito, devendo ser individual, secreto e intransferível, 
facultada a existência de outros caracteres. 
 
1.3)- O fornecimento de auxílio-alimentação, na forma de cartão magnético, serão entregues 
diretamente nas dependências da Câmara Municipal de Iporanga, localizada na Av. Iporanga, 112 – 
Iporanga – SP. 
 
1.4)- a empresa contratada terá sob sua responsabilidade todos os encargos trabalhistas relativos 
aos seus funcionários como também tributários incidentes sobre o fornecimento objeto da presente 
avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais correntes da entrega dos cartões. 
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2 – DOS ANEXOS 
 
2.1. Constituem parte integrante do presente Edital, independente de transcrição, os seguintes 
anexos: 
a)- Anexo  I – Termo de Credenciamento; 
b)- Anexo  II – Declaração Expressa; 
c)- Anexo  III – Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 
d)- Anexo  IV – Proposta de Preço; 
e)- Anexo  V - Termo de Referência - Descrição Técnica; 
f)-  Anexo VI – Minuta do Contrato; 
g)- Anexo VII – Declaração de Apresentação dos Estabelecimentos Credenciados; 
h)- Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Impedimento; 
i)- Anexo IX – Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
 
3. DO VALOR MÁXIMO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. PREÇO MÁXIMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 300,00 (Trezentos Reais), 
correspondente ao percentual máximo de 2,0 % (dois por cento) sobre o faturamento anual. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1. Poderão participar deste convite as empresas que: 
4.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Convite. 
4.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto à 
documentação requerida. 
4.1.3. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
4.1.3.1. Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) visando o exercício 
da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo IX deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes nº 01 
“HABILITAÇÃO” e nº 02 “PROPOSTA”. 
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
4.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, salvo 
se o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
4.2.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Iporanga 
ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas. 
4.2.3. Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si. 
4.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País. 
4.3. As empresas não convidadas, mas interessadas em participar do presente certame, deverão 
manifestar seu interesse junto à Seção de Compras e Licitação, no endereço indicado, até 24 (vinte e 
quatro) horas da data e horário previsto na letra “e” do preâmbulo. No momento da manifestação a 
empresa receberá o Edital de Licitação com as condições para sua participação no certame 
licitatório. 
4.4. Para participar a licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes, devidamente fechados de 
forma a não permitir violação, contendo no envelope de nº 01 os documentos de "HABILITAÇÃO" e 
no envelope nº 02 “PROPOSTA DE PREÇO”. 
  



 
 

  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IIPPOORRAANNGGAA 
“Capital das Cavernas” 

Plenár io: Vereador Gilmar Rodrigues 

TEL. (15) 3556–1473 / 2013 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br  

Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 
CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 – Inscr. Estadual Isenta. 

www.camaraiporanga.sp.gov.br 
 

 
4.5. O envelope n° 01 “HABILITAÇÃO” deverá conter na parte externa, os seguintes dizeres: 

À CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
CARTA CONVITE Nº 001/2019 
PROCESSO N° 004/2019 
NOME DA PROPONENTE: 
 
4.6. O envelope n° 02 “PROPOSTA” deverá ser preenchido de acordo com o seguinte modelo: 
À CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 
ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇO” 
CARTA CONVITE Nº 001/2019 
PROCESSO N° 004/2019 
NOME DA PROPONENTE: 
 
4.7. Os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA” deverão ser entregues no 
endereço e horário mencionados no item “e” do preâmbulo deste edital. 
4.8. A entrega poderá ser feita por qualquer pessoa em nome da empresa. No entanto, somente o 
representante devidamente autorizado na forma prevista no item 9.2. deste Edital, é que poderá 
exercer qualquer outra prerrogativa ou praticar qualquer ato dentro da presente Licitação. 
4.9. Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para a apresentação dos envelopes n° 
01 “HABILITAÇÃO” e n° 02 “PROPOSTA DE PREÇO”, ou permitida a alteração, substituição do 
conteúdo dos mesmos. 
 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. O Envelope n° 01 ”HABILITAÇÃO” deverá conter: 
5.1.1. Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
5.1.1.1. Cédula de Identidade e CPF dos sócios integrantes da empresa licitante; 
5.1.1.2. Registro Comercial e alterações, no caso de empresa individual 
5.1.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
5.1.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de 
Diretoria em exercício; 
5.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
5.1.2. Relativos à REGULARIDADE FISCAL: 
5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), através da emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da 
empresa. 
5.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS), 
Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou de outra equivalente, 
na forma da lei; 
5.1.2.3. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Lei 
9.012, de 30/03/1995), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal e prova de 
regularidade de débitos trabalhistas, apresentando a respectiva Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/2011; 
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5.1.2.4. Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), em razão do direito de 
preferência a que alude a Lei Complementar Federal nº 123/2006, para suas respectivas 
habilitações, não será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória 
a apresentação dos documentos exigidos no edital para fins de comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação, sendo que 
o não cumprimento do disposto nesta lei poderá acarretar as sanções e penalidades previstas no art. 
81 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações. 
5.1.2.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do § 1º do Art. 
43 da Lei Complementar 147, de 07/08/2014. 
5.1.2.5. Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as licitantes deverão 
apresentar documentos que comprovem que as mesmas se encontram enquadradas no porte de 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). 
5.1.2.6. Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aquelas 
enquadradas nos limites determinados no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas 
alterações. 
5.1.3. Relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 
5.1.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos  
envelopes; ou, 
5.1.3.2. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
5.1.4. Relativos à REGULARIDADE TRABALHISTA: 
5.1.4.1. Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade ao disposto do inciso XXXIII, do 
artigo 7° da Constituição Federal (Anexo III). 
5.1.4.2. Declaração de inexistência de impedimento (Anexo VIII). 
5.1.5. Relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.1.5.1. Atestado(s) emitido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome 
da licitante, que comprovem quantitativos razoáveis, assim considerados de 50% (cinqüenta por 
cento) a 60% (sessenta por cento) da execução pretendida (conforme Súmula nº 24 do TCE). 
5.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 
5.1.5.1.1.1. Prazo contratual, data de início e término; 
5.1.5.1.1.2. A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. 
5.1.5.1.1.3. A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades 
realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 
5.2. Os referidos documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. 
 
6. DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O Envelope n° 02 “PROPOSTA DE PREÇO” deverá conter: 
6.1.1. A proposta de preços propriamente dita, que deverá ser redigida com clareza, em papel 
timbrado da empresa, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas, borrões, rasuras ou ressalvas, 
nem condições escritas à margem, assinada em seu final pelo representante legal da Proponente e 
rubricada nas demais folhas, de tal sorte que permita a Comissão Permanente de Licitações o seu 
perfeito entendimento, conterá (Anexo IV): 
6.1.1.1. A razão social, endereço completo e número do CNPJ da Proponente; 
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6.1.1.2. O número da Carta Convite e do Processo Licitatório; 
6.1.1.3. Descrição do objeto da Licitação; 
6.1.1.4. Preço unitário e total ofertados, em algarismos e por extenso, prevalecendo este último, em 
caso de divergência, expressos em moeda corrente nacional. 
6.1.1.5. Prazo para início dos serviços: Imediato, após a assinatura do contrato administrativo; 
6.1.1.6. Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do envelope 
“PROPOSTA DE PREÇO”. 
6.1.1.7. Condições de Pagamento: 10 (dez) dias, desde que devidamente atestado e após a entrada 
da Nota Fiscal/Fatura na Câmara Municipal de Iporanga, referente a prestação dos serviços. 
6.1.1.8. Prazo de Entrega: Os cartões magnéticos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, após a solicitação efetuada pela Câmara Municipal. 
6.1.1.9. Os preços deverão incluir todos os impostos, seguros, taxas, contribuições sociais, 
transporte e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da presente licitação.  
6.1.1.10. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
6.1.1.11. Para efeito deste edital, serão desclassificadas: 
6.1.1.11.1. As propostas que forem apresentadas em desacordo com a planilha da Câmara Municipal 
de Iporanga, no que se refere aos serviços. 
6.1.1.11.2. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 
entendimento. 
6.1.1.11.3. Não atenderem as disposições do Edital ou consignarem vantagens ou condições nele 
não previstas. 
6.1.1.11.4. Forem manifestamente inexeqüíveis. 
6.1.1.11.5. Apresentarem preços superiores aos praticados no mercado. 
6.1.1.12. A empresa deverá apresentar o valor da taxa para emissão de outro cartão eletrônico 
magnético, em razão de seu extravio, sendo que este valor será cobrado diretamente do servidor 
público municipal; 
6.1.1.13. As licitantes poderão incluir nas respectivas propostas, informações adicionais, catálogos 
ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre as mesmas. 
6.1.2. Declaração expressa, de que nos valores das propostas estão incluídas todas as despesas 
com impostos, seguros, taxas, transportes e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto 
da presente licitação (Anexo II); 
6.1.3. Declaração dos Estabelecimentos Credenciados (Anexo VII); 
6.2. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas apresentadas, que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de 
eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários propostos pela empresa 
licitante. As correções serão efetuadas para apuração do valor final da proposta. 
6.3. Toda documentação e Proposta deverão ser apresentadas em originais ou autenticadas sem 
quaisquer rasuras, emendas, borrões ou ressalvas. 
6.4. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, salvo nas hipóteses previstas neste edital 
e respectiva minuta do contrato. 
 
7. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO: 
 
7.1. ABERTURA DO ENVELOPE N° 01 “HABILITAÇÃO”: 
7.1.1. A Comissão Permanente de Licitações efetuará, no local e período referidos no preâmbulo do 
presente Edital, o recebimento dos envelopes n° 01 “HABILITAÇÃO” e n° 02 “PROPOSTA DE 
PREÇO”. 
7.1.2. No dia, hora e local estabelecidas na alínea “e” do preâmbulo deste Edital, na presença dos 
Licitantes ou seus representantes legais que comparecerem e demais pessoas que desejarem 
assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos examinando os envelopes 
n° 01 “HABILITAÇÃO” e n° 02 “PROPOSTA DE PREÇO”, os quais serão rubricados em suas 
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partes externas pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes, procedendo-se 
a seguir à abertura do envelope n° 01 “HABILITAÇÃO”. 
7.1.3. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 “HABILITAÇÃO”, serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como pelos proponentes ou 
seus representantes legais. 
7.1.4. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas possibilitará a participação da proponente na abertura dos envelopes, apenas e 
exclusivamente como ouvinte. 
7.1.5. No fim desta fase, os representantes legais das empresas assinarão o “Termo de 
Desistência de Recurso” contra a fase de habilitação, caso não desejem interpor recursos. 
7.1.6. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder se realizar no 
mesmo dia, será designada a data para a divulgação do resultado pela Comissão e publicado no 
quadro de avisos da Câmara Municipal e através de correspondência para conhecimento dos 
interessados. 
7.2. Os licitantes somente poderão retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame, antes 
do prazo definido para abertura da Proposta, obrigando-se, após conhecimento dos preços, ao 
cumprimento das condições ofertadas até o término do prazo do contrato. 
7.3. Para efeitos de julgamento das propostas poderá a Comissão Permanente de Licitações 
proceder, a qualquer tempo, diligências no sentido de esclarecer e/ou melhor fundamentar suas 
decisões. 
7.4. A Comissão Permanente de Licitações procederá à classificação das propostas em ordem 
crescente de preço qual será comunicada aos licitantes. 
7.5. De todas as sessões serão lavradas atas, sendo as mesmas assinadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes, credenciados na forma 
prevista no item 9.2., eventualmente presentes. 
7.6. Para exercício do direito de petição, as intimações, avisos e comunicações, bem como o 
resultado final da licitação, serão feitas através de fax, carta registrada com aviso de recebimento ou 
por carta devidamente protocolada, salvo nas hipóteses em que a Lei nº 8.666/93, expressamente, 
determine a publicação na Imprensa Oficial, caso em que serão feitas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo. 
7.7. Critérios para fins de habilitação: 
7.7.1. Serão considerados inabilitados os proponentes que não atenderem as exigências do Edital ou 
não preencherem os requisitos exigidos no item 5.. 
7.7.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação de nova documentação escoimadas das causas que ensejaram a 
inabilitação. 
7.8. ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 “PROPOSTA DE PREÇO”: 
7.8.1. Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir, no 
mesmo local, pela Comissão Permanente de Licitações. 
7.8.2. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanarem falhas ou omissões. 
7.8.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitações e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a leitura das mesmas. 
7.8.3.1. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 
automaticamente pela Comissão, com a concordância expressa do licitante. 
7.8.3.2. Será desclassificada a proposta que apresentar valor da Taxa de Administração em 
montante superior ao fixado na alínea “d” do preâmbulo, exceção consideradas às Microempresas e 
as Empresas de Pequeno Porte, nos termos do sub-item 8.2.1.. 
7.8.3.3. Encerrada esta fase, os representantes das empresas assinarão o “Termo de Desistência 
de Recurso” contra a fase de classificação, nos termos do art. 109, I, “b”, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada pelas Leis Federais n° 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, caso não desejem interpor recursos. 
7.8.3.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada que será assinada pelos membros da 
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Comissão Permanente de Licitações e representantes presentes, constando da mesma toda e 
qualquer declaração. 
7.8.4. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder se realizar no 
mesmo dia, o resultado será publicado no quadro de avisos da Câmara Municipal de Iporanga e 
através de correspondência para conhecimento dos interessados. 
7.9. Os licitantes somente poderão retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame, antes 
do prazo definido para abertura da Proposta, obrigando-se, após conhecimento dos preços, ao 
cumprimento das condições ofertadas até o término do prazo do contrato.  
7.10. Para efeitos de julgamento das propostas poderá a Comissão Permanente de Licitações 
proceder, a qualquer tempo, diligências no sentido de esclarecer e/ou melhor fundamentar suas 
decisões. 
7.11. A Comissão Permanente de Licitações procederá à classificação das propostas em ordem 
crescente de preço qual será comunicada aos licitantes conforme item 7.13., a seguir. 
7.12. De todas as sessões serão lavradas atas, sendo as mesmas assinadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes das licitantes, credenciados na forma 
prevista no item 9.2., eventualmente presentes. 
7.13. Para exercício do direito de petição, as intimações, avisos e comunicações, bem como o 
resultado final da licitação, serão feitas através de e-mail, carta registrada com aviso de recebimento 
ou por carta devidamente protocolada, salvo nas hipóteses em que a Lei n° 8.666/93, 
expressamente, determine a publicação na Imprensa Oficial, caso em que serão feitas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 
 
8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
8.1. O critério adotado para o julgamento das propostas é o de Menor Preço. 
8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será assegurado o exercício do direito de 
preferência às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos seguintes termos: 
8.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e as empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada; 
8.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.2.1., será 
realizado sorteio entre elas para definir a vencedora do certame licitatório; 
8.2.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte cuja proposta for mais bem classificada, 
respeitado o subitem 8.2.1., será declarada vencedora do certame licitatório; 
8.2.4. Na hipótese da não-contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 8.2.1., será declarada a melhor oferta aquela proposta 
mais bem classificada quando da abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇO”. 
8.2.5. Persistindo ainda o empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, na presença dos licitantes diretamente interessados. 
 
9. DOS RECURSOS: 
 
9.1. Dos atos decorrentes desta licitação caberão recursos na forma do disposto no art. 109, da Lei 
n° 8.666/93. 
9.2. A participação em qualquer ato da presente licitação, deverá ser feita por representante legal da 
empresa, devidamente credenciado conforme “Termo de Credenciamento” (Anexo I), por Contrato 
Social ou ato constitutivo e documento oficial de identificação que contenha foto, ou, ainda, mediante 
procuração por instrumento público ou particular, neste caso com firmas dos outorgantes 
devidamente reconhecidas em Cartório competente. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES: 
 
10.1. São obrigações da empresa contratada: 
a)- Responsabilizar-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às 
suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades. 
b)- Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta a partir do termo de aceite dos itens, durante o 
qual correrão por sua conta as despesas de qualquer natureza. 
c)- Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os 
adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo 
permanecerem no serviço. 
d)- Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais 
relativos ao objeto contratado. 
 
11. DOS PAGAMENTOS: 
 
11.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em até 10 (dez) dias a contar da apresentação 
da nota fiscal. 
11.2. Caso o vencimento recaia em dia em que não haja expediente bancário o mesmo será 
prorrogado, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte. 
 
12. DO CONTRATO: 
 
12.1. O presente edital e a proposta vencedora farão parte integrante do contrato de fornecimento, 
cuja minuta se encontra no Anexo VI deste edital, para todos os fins e efeitos de direito. 
12.2. O contrato deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do 
recebimento da convocação pela licitante vencedora. 
12.3. No ato da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar: 
12.3.1. Prova de situação regular perante a Secretaria da Receita Federal através da emissão de 
Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidos via “INTERNET” dentro do prazo de validade. 
12.4. O não cumprimento no disposto nos itens 12.2. e 12.3.1. implicará a não assinatura do 
contrato, sujeitando-se a empresa as penalidades previstas no item 13.5. 
 
13. DAS PENALIDADES: 
 
13.1. As licitantes estarão sujeitas às penalidades administrativas consignadas na Lei n° 8.666/93. 
13.2. Em caso de atraso na entrega dos itens, a empresa contratada ficará sujeita, a critério da 
Câmara Municipal de Iporanga, à aplicação de uma multa no valor de 1% (um por cento) do valor 
total do contrato de fornecimento por dia de atraso ocorrido. 
13.3. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela Câmara Municipal de Iporanga, 
independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
a)- inexecução parcial ou total do contrato; 
b)- decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extra judicial ou suspensão 
pelas autoridades competentes das atividades da CONTRATADA; 
c)- inobservância de dispositivos legais; 
d)- dissolução da empresa CONTRATADA; 
e)- nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
13.4. Nos casos de rescisão pelas alíneas “a” e/ou “c” do item 13.3., a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
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13.5. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura 
dos contratos no prazo assinalados no item anterior, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n° 
8.666/93 e à multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 
 
14. FORO: 
 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Eldorado-(SP), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 
licitação, com renuncia a qualquer outro por mais especial que seja. 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. A participação na presente licitação evidencia ter o participante examinado cuidadosamente o 
seu objeto e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir direta ou indiretamente, no 
fornecimento objeto da licitação, aceitando irretratavelmente todos os termos deste edital e seus 
anexos. 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações. 
15.3. Para efeitos de julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitações 
proceder, a qualquer tempo, diligências no sentido de esclarecer e/ou melhor fundamentar a decisão. 
15.4. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de Iporanga, a Av. Iporanga, 112 – CEP 18330-000 – Iporanga -SP, telefones: 
(15) 3556-1473 ou 3556-2013 das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. 
15.5. Questões técnicas, jurídicas ou de interpretação do presente edital deverão ser encaminhadas 
por escrito a Comissão Permanente de Licitações e deverá ser protocolado junto ao Setor 
Administrativo da Câmara Municipal, no endereço referido no item 15.4. 
 

Câmara Municipal de Iporanga, 22 de abril de 2.019. 
 
 
 
 
 

ADILSON RODRIGUES DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

EDSON ROSA PINTO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

 

 

CARTA CONVITE N° 001/2019 

PROCESSO N° 004/2019 

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)..........................................................................., 

portador(a) do RG n° .......................... e do CPF(MF) n° .............................., a participar da 

licitação instaurada pela Câmara Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, como 

representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

........................................, inscrita no CNPJ (MF) sob n°........................, bem como renunciar 

direitos, recorrer, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

............................., ...... de ................. de 2.019. 

 
 
______________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO II 
 
 
 

CARTA CONVITE N° 001/2019 
PROCESSO N° 004/2019 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ (MF) sob n° ........................., Declara 

que nos valores das propostas estão incluídas todas as despesas com impostos,   seguros,  taxas, 

Transportes e quaisquer outras despesas relacionadas com o   objeto   da   presente   licitação em 

................., ...... de ................... de 2.019. 

______________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 
 
 
 

CARTA CONVITE N° 001/2019 
PROCESSO N° 004/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto na Carta Convite n° 001/2019, Processo 
nº 004/2019, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. 
......................, ...... de ................... de 2.019. 
 
 
___________________________________________ 
 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO IV 

  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________ 

 
CARTA CONVITE N.° 001/2019

 
PROCESSO N.° 004/2019

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMO INTERMEDIÁRIA NO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE 
CARTÃO MAGNÉTICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 

 
PROPOSTA DE PREÇO

VALOR POR EXTENSO: _________________________________________________________ 

 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ______________________________________________________ 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do envelope “Proposta de 
Preços”. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias, desde que devidamente atestado e após a 

entrada da Nota Fiscal/Fatura na Câmara Municipal de Iporanga, referente à prestação dos serviços. 
 
PRAZO DE ENTREGA: Os cartões magnéticos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, após a solicitação efetuada pela Câmara Municipal. 

                ________________, _____ de _____________ de 2.019. 
 
 

______________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

Item Produto 
Qtde. 

Estimada 
mensal 

Valor Unitário 
do Crédito no 

Cartão 

Valor total 
mensal 

estimado 

Valor total anual 
estimado 

Taxa de 
administração 

estimada 
(ofertada em 
percentual) 

Valor total anual 
da taxa de 

administração 
(calculada sobre o 

valor total do 
produto) 

1 

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
Cartão eletrônico (com tarja 
de trilha magnética oriundo 

de tecnologia adequada) 
utilizado para aquisição de 

refeições e gêneros 
compatíveis, personalizado, 

com identificação ou logotipo 
da Câmara Municipal de 

Iporanga, constando o nome 
completo do funcionário, 

validade e número de 
identificação, protegido 

contra roubo e extravio por 
meio de senha pessoal 

 

5 R$ 250,00 R$ 1.250,00 R$ 15.000 __________% R$ __________ 
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ANEXO V 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO TÉCNICA 
 

1)- Descrição do objeto: 
 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Auxílio-Alimentação para os servidores da Câmara Municipal de 
Iporanga, através de cartão magnético, para aquisição de gêneros alimentícios. 
  
2)- Condições gerais: 
 
a)- A licitante vencedora deverá comprovar, mediante declaração escrita, que 
possui rede de estabelecimentos credenciados, em número mínimo de 03 (três), 
sendo estes sediados, imprescindivelmente, na cidade de Iporanga-(SP). 
 
b)- Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos durante toda a 
vigência da contratação e poderão ser utilizados na rede credenciada/conveniada, 
mesmo após o encerramento do Contrato; 
 
c)- A licitante vencedora deverá manter em funcionamento no horário comercial, 
número telefônico para atendimento do usuário, site para consulta, equipe técnica 
específica para atendimento das necessidades dos usuários dos cartões 
magnéticos, notadamente no que se refere a eventuais problemas na execução do 
contrato, consulta de saldo, reemissão de cartões, comunicação de roubos, furtos 
e extravios, fiscalização de estabelecimentos, etc. 
 
d)- A Câmara Municipal de Iporanga poderá solicitar o cancelamento ou estorno de 
créditos nos cartões magnéticos dos funcionários, assumindo total 
responsabilidade quanto a eventuais demandas judiciais daí decorrentes. 
 
e)- A licitante vencedora deverá administrar e fornecer o objeto da presente 
licitação, conforme solicitação da Câmara Municipal de Iporanga, englobando as 
atividades (obrigações) constantes na carta-convite e na Minuta do Contrato - 
Anexo VI.  
 
f)- Na administração e fornecimento dos Auxílio-Alimentação (cartão magnético), a 
licitante vencedora deverá observar o que segue: 
f.1)- O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal da Câmara 
Municipal de Iporanga, na qual serão informadas as quantidades e os valores a 
serem 
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creditados em cada cartão magnético, observando-se os prazos constantes na 
Minuta do Contrato – e atende Anexo VI e atendimento da Lei Municipal. 
 
f.2)- Tendo em vista a entrada em vigor da Lei Municipal nº 467/2019, o primeiro 
crédito será em valor mensal diferenciado do acordado em Contrato e terão seus 
efeitos retroagidos à 10 de abril de 2019, data em que foi publicada a referida Lei. 
 
f.3)- A Câmara Municipal informará mensalmente os valores dos créditos, bem 
como a data em que os mesmos deverão ser inseridos nos cartões, devendo ser 
observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis entre a solicitação e a data de inserção 
informada. 
 
 
3)- Da entrega: 
 
3.1)- Os cartões magnéticos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, após a solicitação efetuada pela Câmara Municipal de Iporanga. 
 
3.2)- O objeto da presente licitação deverá ser entregue no endereço abaixo 
indicado: Av. Iporanga, 112 , de Segunda a Sexta feira, das 
08H00 às 11H00 e das 13H00 às 17H00. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° _____  /2019 
CARTA CONVITE N.º 001/2019 

PROCESSO N.º 004/2019 
 

Contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA,localizada na Avenida 
Iporanga, n.° 112, Centro, CEP. 18330-000, IPORANGA- SP, representada neste ato pelo Presidente, 
Senhor ADILSON RODRIGUES DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG n° _______SSP-
SP e inscrito no CPF (MF) sob n.º _____________, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa _______________________, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob n.° 
_______________, estabelecida na _______________, n° ___, ______ (bairro), CEP. ________, 
_________(__), neste ato representado na forma de seus atos constitutivos pelo(a) 
____________(qualificação) Senhor(a) ______________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.° _______________ SSP-SP e inscrito(a) no CPF (MF) sob n° 
____________,doravante denominada CONTRATADA, ambas com sujeição à legislação vigente, em 
especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas atualizações, nos termos da Carta Convite n.º 001/2019, 
Processo nº 004/2019, do tipo “menor preço” correspondente à aplicação da menor taxa de 
administração sobre o valor estimado, incidente sobre o fornecimento, administração e gerenciamento 
de cartão de auxílio-alimentação, celebram o presente contrato mediante as cláusulas e condições 
abaixo declinadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

1.1)- O objeto deste Contrato é a contratação de empresa administradora para a prestação de 
serviços, como intermediária, no fornecimento de auxílio-alimentação, na forma de cartão magnético 
para os servidores da Câmara Municipal de Iporanga, com disponibilização mensal de créditos, sendo 
estes cumulativos, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) unitários mensais, a ser 
disponibilizado no dia 20(vinte) de cada mês. 

1.2)- Cada cartão magnético deverá dispor, pelo menos, de número de identificação próprio e 
senha numérica, a ser utilizada para autorização do débito, devendo ser individual, secreta e 
intransferível, facultada a existência de outros caracteres. 

1.3)- O fornecimento de auxílio-alimentação, na forma de cartão magnético, será feito 
mediante entrega nas dependências da Câmara Municipal de Iporanga, localizada na Avenida 
Iporanga, n.º 112, Centro, Iporanga – SP. 

1.4)- A CONTRATADA terá sob sua responsabilidade todos os encargos trabalhistas, relativos 
aos seus funcionários como também tributários incidentes sobre o fornecimento, objeto da presente 
avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais decorrentes da entrega dos cartões. 

1.5)- A quantidade de beneficiários é variável, pois decorre do número de servidores providos 
e exonerados no período, portanto, não é assegurado à proponente um valor mínimo exato, seja 
mensal ou anual. Para fins de previsão a proposta deverá contemplar a quantidade total exigida na 
planilha constante do Anexo IV do Edital. 
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1.6)- A quantidade exata de servidores/beneficiários (com inclusões ou exclusões) será 
informada mensalmente pelo Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Iporanga, seção 
responsável pelo pedido, acompanhamento, fiscalização e atestação dos serviços, podendo ser 
alterada para ou para menos, sem qualquer ônus adicional. 

1.7)- O valor de carga informado no Anexo IV do Edital poderá sofrer, a qualquer tempo, 
reajuste, decorrente de alteração da legislação, sem qualquer ônus adicional. 

1.7.1)- Tendo em vista a entrada em vigor da Lei Municipal n.º 467/2019  o primeiro crédito 
será em valor mensal diferenciado do acordado em Contrato e terão seus efeitos retroagidos à 10 de 
de abril de 2019, data em que foi publicada a referida Lei. 

1.8)- Os cartões deverão ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e 
falsificações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1)- O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite 
previsto no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, contados a partir da emissão 
correspondente a primeira Ordem de Serviço. 

2.2)- A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o sub-item anterior, desde 
que o faça mediante documento escrito, recepcionado pela Câmara em até 90 (noventa) dias antes 
do vencimento do Contrato ou cada uma das prorrogações do prazo de vigência. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE 
PREÇOS 

3.1)- Pela regular execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância referente ao percentual de __% incidente sobre o valor total dos 
créditos dos beneficiários do cartão de auxílio-alimentação, perfazendo o valor anual de R$ _______ 
(______________________). 

3.1.1)- O valor anual a ser pago pelo fornecimento corresponderá ao valor total dos créditos do 
cartão de auxílio-alimentação, igual a R$ ________ (___________________), acrescido ___%, 
perfazendo o valor de R$ __________ (_________________________). 

3.1.2)- Os valores creditados em favor dos servidores da Câmara Municipal de Iporanga serão 
depositados pela CONTRATANTE em conta a ser fornecida pela CONTRATADA, até 10 (dez) dias, 
após a disponibilidade do crédito, mediante a apresentação da fatura correspondente, equivalente ao 
número de cartões magnéticos ativos, após ser conferida e atestada pelo Departamento de Pessoal 
da Câmara Municipal , obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem 
bancária através de instituição financeira a ser determinada pela licitante vencedora. 

3.2)- Na taxa de administração, cotada em percentual, com até quatro casas decimais, estão 
inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, frete, seguro, impostos, taxas, multas, 
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emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estadia 
e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e 
trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos, inclusive ICMS 
ou ISSQN, se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-
los, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento 
algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos à Câmara 
Municipal de Iporanga a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer 
decorrentes. 

3.2.1)- A Câmara Municipal de Iporanga não aceitará nenhuma cobrança posterior de 
quaisquer encargos financeiros adicionais, salvo se criados após a data de abertura desta licitação e 
que venham, expressamente, a incidir sobre seu objeto, na forma da lei. 

3.2.2)- Durante a vigência deste Contrato o valor estimado para o certame, poderá sofrer 
alterações a exclusivo critério da Câmara Municipal de Iporanga, sendo que a taxa de administração 
permanecerá fixa. 

3.3)- O faturamento dos serviços objeto deste Contrato será obtido mediante a aplicação da 
taxa de administração, sobre o valor total dos créditos efetivamente fornecidos à Câmara Municipal de 
Iporanga no respectivo mês, sendo certo que na referida taxa estão inclusos todos os encargos, 
benefícios e despesas indiretas e demais despesas de qualquer natureza. 

3.4)- Durante a execução ou vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá manter, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital. 

3.5)- No caso de atraso no pagamento, além do prazo estipulado no item anterior, fica 
estipulada a correção monetária pelo índice INPC (IBGE) entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento, desde que o atraso não tenha sido causado pela 
CONTRATADA. 

3.6)- Para fins de recebimento de seu crédito, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do 
recebimento, Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), em face do disposto no § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal e § 2º, 
do artigo 71, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

3.7)- Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da 
Lei Federal nº 8.880/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de 
que trata o artigo 65, II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 
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CLAUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PRAZO,FISCALIZAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE CIVIL 

4.1)- Os cartões magnéticos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos,após a solicitação efetuada pela Câmara Municipal de Iporanga, em sua sede, localizada na 
Avenida Iporanga, n.º 112, Centro, IPORANGA-(SP), de segunda a sexta-feira, das 08H00 às 11H00 
e das13H00 às 17H00. 

4.1.1)- Os cartões magnéticos eletrônicos deverão ser entregues em envelope lacrados, 
contendo manual básico de utilização ou manual de instruções ou publicação equivalente, no 
endereço e horário acima estabelecidos. 

4.1.2)- A substituição dos cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverá ser no prazo máximo de 
72(setenta e duas) horas, após a comunicação à Câmara Municipal de Iporanga, quando detectada 
qualquer divergência no ato da conferência. 

4.1.3)- Em se tratando de emissão de segunda via do cartão e/ou reemissão de senha, o 
prazo de entrega será de até 03 (três) dias úteis, contados da data de solicitação da Câmara 
Municipal de Iporanga. 

4.2)- A CONTRATADA não poderá cobrar nenhum tipo de taxa referente à emissão dos 
cartões no ato da implantação e taxa de anuidade/manutenção anual dos serviços. No caso de 
reemissão de cartão com problema físico (tarja magnética, dados incorretos), a empresa contratada 
também não poderá cobrar nenhuma taxa. Já nos casos de danificação do cartão pelo próprio 
usuário, perda, roubo ou extravio, não será cobrada taxa superior a R$ 7,00 (sete reais). 

4.3)- Todos os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser protegidos por senha pessoal. 

4.4)- Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser personalizados contendo os 
seguintes dados: 

a)- Razão social da Câmara Municipal; 
b)- Nome do servidor beneficiário; 
c)- Controle de emissão por número sequencial; 
d)- Data de validade, mínimo de 12 (doze) meses. 

 
4.5)- Os créditos mensais nos cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser 

efetuados,impreterivelmente no 20o (vigésimo) dia corrido de todo mês, até as 09H00, na quantidade 
estipulada pelo Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Iporanga. 

4.5.1)- Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos durante toda a vigência da 
contratação e poderão ser utilizados na rede credenciada/conveniada, mesmo após o encerramento 
do Contrato. 

4.5.2)- O sistema de cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverá permitir ao beneficiário o 
controle de saldo por meio da internet ou outro meio equivalente. 
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4.6)- A CONTRATADA deverá manter, no mínimo, 03 (três) estabelecimentos credenciados 
durante todo o período de execução contratual, comunicando mensalmente o Departamento de 
Pessoal da Câmara Municipal de Iporanga, a ocorrência de novos credenciamentos e suas 
respectivas alterações, além de exigir dos estabelecimentos credenciados as identificações de sua 
adesão ao sistema, em locais de fácil visualização. 

4.7)- A listagem dos beneficiários será enviada à CONTRATADA através de correio eletrônico 
(e-mail). 

4.8)- A Câmara Municipal de Iporanga informará mensalmente os valores dos créditos, bem 
como a data em que os mesmos deverão ser inseridos nos cartões, devendo ser observado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis entre a solicitação e a data de inserção informada. 

4.9)- Excepcionalmente, no mês de implantação do sistema, o Departamento de Pessoal da 
Câmara Municipal de Iporanga poderá estabelecer uma data para pedido de carga e/ou crédito nos 
cartões magnéticos e/ou eletrônicos, divergente daquela estabelecida no item anterior, respeitado o 
item1.7.1 deste Contrato. 

4.10)- Caso os serviços não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo 
de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanada(s) a(s) 
irregularidade(s). 

4.11)- Apontado a necessidade de qualquer correção, a Câmara Municipal de Iporanga 
assinará prazo para a CONTRATADA, à suas expensas, providenciar o necessário para a perfeita 
adequação do objeto licitado. O descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicará na aplicação 
da multa especificada na Cláusula Quinta deste Contrato, salvo por motivos devidamente justificados 
e aceitos pela Câmara Municipal. 

4.12)- Durante a execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a cumprir o disposto na 
legislação do PAT e Portaria MTB n.º 87, de 28/01/1997. 

4.13)- A Câmara Municipal de Iporanga se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras 
providências adotar, para a perfeita execução do serviço licitado, arcando a CONTRATADA com 
todos os ônus decorrentes daatividade fiscalizadora da CONTRATANTE. 

4.14)- A inserção dos créditos nos cartões não exclui ou isenta a CONTRATADA 
deresponsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e 
demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei. 

4.15)- A CONTRATADA deverá manter em funcionamento no horário comercial, número 
telefônico para atendimento do usuário, site para consulta, equipe técnica específica para atendimento 
das necessidades dos usuários dos cartões magnéticos, notadamente no que se refere a eventuais 
problemas na execução do contrato, consulta de saldo, reemissão de cartões, comunicação de 
roubos, furtos e extravios, fiscalização de estabelecimentos, etc. 
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4.16)- Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão fornecer todos os 
itens que o servidor público necessitar pelo seu preço normal, ou seja, à vista. 

CLAUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS MULTAS 

5.1)- Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

5.1.1)- Advertência; 

5.1.2)- Até 10 (dez) dias, multa de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor da 
obrigação contratual, por dia de atraso. Será aplicada mesma multa por dia de atraso no 
credenciamento dos estabelecimentos descritos no item 3.1 (sub-itens 3.11 e 3.15). 

5.1.3)- Superior a 10 (dez) dias, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da 
obrigação contratual, por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte) dias. Atraso superior a 20 (vinte) dias 
será considerado como inexecução total do contrato. 

5.1.4)- Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste Contrato, quando a 
CONTRATADA: 

5.1.4.1)- Interromper ou suspender, total ou parcialmente, a execução do objeto contratual; 

5.1.4.2)- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

5.1.4.3)- Transferir ou ceder suas obrigações no todo ou em parte, a terceiros; 

5.1.4.4)- Executar o objeto contratual em desacordo com as especificações 
técnicas,independentemente da obrigação de fazer as substituições necessárias às suas expensas; 

5.1.4.5)- Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

5.1.5)- Será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, quando 
a CONTRATADA der causa à sua rescisão. 

5.1.6)- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

5.1.7)- As importâncias relativas às multas serão pagas pela CONTRATADA, após a 
respectiva notificação, no prazo que lhe for assinalado, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e 
cobrança judicial, respondendo pelas mesma a garantia prestada 

5.1.8)- As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da comunicação, ou poderão ser descontadas pela 
CONTRATANTE dos valores das faturas. 

5.1.9)- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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5.1.10)- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior; a declaração de inidoneidade é de competência exclusiva da CONTRATADA, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

5.2)- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração da CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades previstas 
nesta cláusula. 

5.3)- As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa. 

5.4)- Da sanção aplicada caberá recurso, dirigido à autoridade superior, por intermédio 
daquela que aplicou a sanção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do § 
4º do Art. 109 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

6.1)- Constitui motivo para a rescisão unilateral e administrativa do presente contrato, 
independentemente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA: 

6.1.1)- Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA QUINTA deste Contrato; 

6.1.2)- Estiver com falência decretada, solicitar concordata, liquidação ou dissolução, ou 
falecimento do titular, no caso de Firma Individual; 

6.1.3)- Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução do 
objeto contratual. 

6.1.4)- Deixar de credenciar, neste Município de IPORANGA-SP, os estabelecimentos 
relacionados nos termos da Declaração constante do item 6.1.3 do Edital (Anexo VII). 

6.2)- O presente Contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e 
administrativa, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, judicial ou 
extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista direito a qualquer indenização, mediante a ocorrência 
de quaisquer das circunstâncias previstas na legislação em vigor (Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
alterações introduzidas posteriormente). 

6.3)- A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o direito da CONTRATANTE 
em rescindir, no âmbito administrativo, o presente Contrato, em conformidade com a legislação 
vigente. 

6.4)- A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DA UNIDADE GERENCIADORA 

7.1)- A gerência do presente Contrato ficará a cargo da Câmara Municipal  de Iporanga, 
através do Departamento de Pessoal, os quais serão responsáveis pelo controle de inscrição, 
alteração, exclusão e fiscalização da execução dos serviços. 

CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1)-  As despesas decorrentes com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados mo orçamento da CONTRATANTE, que será regularmente empenhado, em nome da 
CONTRATADA, para atender a tal finalidade: 

    Órgão: 01 – Câmara Municipal de Iporanga 
Unidade Orçamentária: 01 – Legislativo 
Ação: 2001 – Manutenção do Legislativo 
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

CLAUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1)-  Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem, literalmente, o 
Edital de Carta Convite nº 001/2019 da Câmara Municipal de Iporanga e a Proposta da 
CONTRATADA, com todos os seus anexos. 

9.2)- Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas 
nesteContrato, sobre as previsões inseridas no Edital da Câmara Municipal ou na Proposta da 
CONTRATADA tendo-se como resultado da negociação havida entre as partes e de acordo firmado 
pelas mesmas. 

9.3)- Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes 
às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, Lei Complementar nº123/2006, 
de 14/12/2006, pelo Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08/08/2000, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

9.4 – É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a 
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a 
sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja 
prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação. 

9.5 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

9.6 – Fica eleito o foro da cidade de Eldorado, Estado de São Paulo, para dirimir,na esfera 
judicial, as questões decorrentes do presente Contrato e que não sejam solucionadas pelas partes, de 
modo amigável e no âmbito administrativo, ainda que outro, eventualmente,concorra em competência. 
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E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato, 
que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas abaixo 
qualificadas e assinada. 

 

IPORANGA___ de ____________ de 2.019. 

 

CONTRATANTE:  
CÂMARA  MUNICIPAL DE IPORANGA 

_________________________________ 
ADILSON RODRIGUES DA SILVA 
Presidente 
 

 

 

CONTRATADA:  
__________________________________ 

_________________________________ 
(Representante da Empresa) 
 

 

TESTEMUNHAS: 

            Nome: ___________________________ 
 
 
             RG nº ___________ SSP-SP 
 

             Nome: ___________________________ 
 
 
             RG nº ___________ SSP-SP 
 

 

 

 

 



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 
 

“Capital  das Cavernas”  
 

TEL: (15) 3556–1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br 
Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 – Inscr. Estadual Isenta. 
www.iporanga.sp.gov.br  

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 
ANEXO VII 
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DECLARAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
 

A Empresa.............................., inscrita no CNPJ sob n.º .............................., neste ato, pelo 

seu representante  legal abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e para fins departicipação no processo li

citatório especificado em epígrafe, por meio da presente, DECLARA eRELACIONA, sob as penas da Lei, os estabeleci

mentos credenciados para a recepção de auxilios-alimentação no município de Iporanga/SP, dos quais, pelo menos 

03 (três) deles exploram a atividade 47.11 – Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de 

produtos alimentícios, conforme segue: 

 
Estabelecimento 1: 

 
Estabelecimento 2: 

 
Estabelecimento 3: 

 

 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

Razão Social  

Nome de Fantasia  

Ramo de Atividade  

CNPJ (MF)  

Endereço Completo  

Telefone  

Razão Social  

Nome de Fantasia  

Ramo de Atividade  

CNPJ (MF)  

Endereço Completo  

Telefone  

Razão Social  

Nome de Fantasia  

Ramo de Atividade  

CNPJ (MF)  

Endereço Completo  

Telefone  



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 
 

“Capital  das Cavernas”  
 

TEL: (15) 3556–1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br 
Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 – Inscr. Estadual Isenta. 
www.iporanga.sp.gov.br  

 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
ANEXO VIII 
 

EDITAL N.° 001/2019| CARTA CONVITE N.º 001/2019 |PROCESSO N.º 004/2019 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
 
 

À Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Iporanga/SP 
 

Objeto: Contratação de empresa administradora para a prestação de serviços como intermediária no 

fornecimento de auxilio-alimentação na forma de cartão magnético para os servidores da Câmara 

Municipal de Iporanga/SP 

 
Prezados Senhores, 
 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ (MF) sob n.°____________, por meio 

de seu representante legal, declara, para os fins previstos no EDITAL, que esta             PROPONENTE: 

 
a)Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
 
b)Não se encontra sob processo de falência ou concordada; 
 
c)Não está impedido de transacionar com a administração pública municipal ou qualquer das  
suas entidades de administração direta; 
 
d)Não foi apenado com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
e)Se encontra em situação regular perante a Justiça Eleitoral quanto a observância do 
disposto no art. 81, § 3°, da Lei Federal n°9.504/97. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei. 
 
Local e data: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 

 



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORANGA 
 

“Capital  das Cavernas”  
 

TEL: (15) 3556–1473 / e-mail: camara@camaraiporanga.sp.gov.br 
Av. Iporanga, 112 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP 

CNPJ/MF 57.740.474/0001-97 – Inscr. EstadualIsenta. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 

ANEXO IX 
 

EDITAL N.° 001/2019  |CARTA CONVITE N.º 001/2019 |  PROCESSO N.º 004/2019 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE(EPP) 
 

 
 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
IPORANGA/SP 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas  ato 
convocatório, que a empresa ________________________________ (denominação da 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ N.º ________________________________ é 
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar N.° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 
de desempate no procedimento licitatório realizado pela Câmara Municipal de Iporanga 

____________, __de __________ de 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 
(Assinatura do representante legal da empresa) 
Nome: 
Cargo: 
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