EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2019
PROCESSO n° 003/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/04/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00min
PROTOCOLO: até às 09h00min
LOCAL: Câmara Municipal de Nova Luzitânia/SP
Informações: Rua José da Silva Carvalhais, 1767 - Centro, Nova Luzitânia - SP, 15340000 – (17) 3483-1120
Site: www.camaranovaluzitania.sp.gov.br / Email: cmnovaluzitania@terra.com.br

MEIRE ROSI DO NASCIMENTO, Presidente da Câmara Municipal de Nova Luzitânia ,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que se acha aberta,
nesta unidade, licitação na modalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO - Processo nº 003/2019, objetivando a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de implementação, gerenciamento,
e administração de auxílio alimentação , através de cartão magnético e/ou
cartão eletrônico, e respectivas recargas de créditos mensais para os
servidores públicos da Câmara Municipal de Nova Luzitânia – SP, que será
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem
parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, e deverão ser protocolados até às 09h00min do dia
25/04/2019, junto a Secretaria da Câmara Municipal de Nova Luzitânia - SP.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no Plenário da Câmara Municipal de
Nova Luzitânia, situada na Rua José da Silva Carvalhais, 1767 - Centro, neste município,
iniciando-se no dia 25/04/2019, às 09h00min e será conduzida pelo Pregoeiro com o
auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Municipal nº 081/2019.
1 - DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílio
alimentação e refeição, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, e
respectivas recargas de créditos mensais para os servidores públicos servidores públicos
da Câmara Municipal de Nova Luzitânia – SP, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, ANEXO I.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital.
2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a)

Concordatárias, em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, exceto empresa em
recuperação judicial que apresente Certidão emitida pela instância judicial
competente acompanhada do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os demais
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital (Súmula 50
– TCE/SP);

Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o Município de Nova
Luzitânia ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública;
c)
Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
d)
Estrangeiras que não funcionem no País.
b)

III - DO CREDENCIAMENTO
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou
empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária,
ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência dessa investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste
Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa
no documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1
deste item III.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
3 - Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
perda do direito de interpor lances verbais.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes
nº 1 e 2.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta
Pregão nº 01/2019
Processo nº 003/2019

Envelope nº 2 - Habilitação
Pregão nº 01/2019
Processo nº 003/2019

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração.
3.1 – A proposta e outros documentos constantes dos envelopes, ou fora dele, sem a
devida assinatura do proprietário ou representante legal, poderão ser assinados na sessão
de abertura dos mesmos.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação;
d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, sendo considerada
apenas duas casas após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta dias.
f) Prazo de prestação dos serviços de no máximo 10 (dez) dias a partir da assinatura do
contrato;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestação dos serviços;
h) Data e assinatura do proponente.
2 - Não será admitida cotação inferior ao período previsto neste Edital e seus Anexos.
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

4 - A proposta eletrônica deverá preferencialmente ser gravada em mídia (CD, DVD, pen
drive, cartão) e acondicionada no envelope proposta juntamente com a proposta
impressa.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope n.º 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

1.1

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo de
empresa registrado em órgão competente;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.

1.2

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da
c)

d)

e)
f)
g)
h)

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, relativo a ICMS, da sede ou do
domicílio da licitante, de acordo com o ramo de atividade desenvolvido pela empresa.
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo
(https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.
aspx) e Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo
(http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do);
Prova de regularidade de Tributos Municipais, expedida no local do domicilio ou sede da
licitante, ou ainda obtidas via internet, quando disponível, considerando o ramo de
atividade da empresa
Prova de regularidade de débito com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Prova Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais, dívida ativa da União
(Prova de Regularidade) e para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT.
Nos termos do Art. 206 do Código Tributário Nacional, serão aceitas para fins de
habilitação certidão positiva com efeito de negativa, que acuse a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa.

1.3

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor do domicílio da pessoa física.

1.3.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços
– Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou de outro
indicador que o venha substituir.
1.3.1.1 – Serão considerados aceitos na forma da lei os balanços e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
-

Publicados em Diário Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulação; ou
Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-

-

Por fotocópia extraída do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em Cartório de Títulos e Documentos; ou
Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 9.317/96 (Lei da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte “Simples”):

-

-

Por fotocópia extraída do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em Cartório de Títulos e Documentos; ou
Fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
d) sociedade criada no exercício em curso:

-

Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante;
e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, e o sócio proprietário da empresa.
f) as sociedades empresárias regidas por legislação que se submete a regime favorecido
ou diferenciado deverão apresentar balanço patrimonial, ainda que dispensado por lei
especial.

g) as sociedades empresárias que adotam o regime da Lei n° 6.404/76 poderão
apresentar balanço patrimonial referente ao exercício de 2019, nas mesmas condições
acima expostas.
1.3.3 – Comprovação de Capital Social, registrado e integralizado, ou Patrimônio Líquido
maior ou igual a 9% (nove por cento), constante no Anexo I do presente Edital, na data
designada para abertura das propostas, através de Certidão de Breve Relato expedida
pela Junta Comercial, ou do último Instrumento de Alteração Contratual, ou ainda,
através do Balanço Patrimonial apresentado nos termos do item anterior.
1.3.4 – Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir mencionados,
devidamente assinados pelo diretor da empresa e pelo contador responsável.
a) Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), obtido
através da seguinte fórmula:

LC =

ATIVOCIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE

b) Índice de Endividamento (EN), não superior a 1,00 (um inteiro), obtido através da
seguinte fórmula:

EN =

PASSIVOCIRCULANTE + EXÍGIVELALONGOPRAZO
ATIVOTOTAL

c) Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), obtido através
da seguinte fórmula:

LG =

ATIVOCIRCULANTE + REALIZÁVELALONGOPRAZO
PASSIVOCIRCULANTE + EXÍGIVELALONGOPRAZO

1.3.4.1 – Caso a licitante não apresentar o demonstrativo de índices econômicofinanceiros, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

1.4

- OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do

Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
Anexo III.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, conforme Anexo IV.
c) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo V.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1

- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até sessenta dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
3 – TRATAMENTO DIFERENCIADO A MEs E EPPs
3.1 - Constitui tratamento diferenciado às Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno
Porte (EPPs) o estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006, que se comprovará por
meio de documentos cadastrais como Cartão CNPJ e DECA.
3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
Pregão, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
3.3 - Havendo restrições quanto a documentação de regularidade fiscal de microempresa
e empresa de pequeno porte participante do presente Pregão, a Pregoeiro permitirá que a
ME ou EPP prossiga para a próxima fase, inclusive abertura do envelope proposta.
3.4 - Declarada vencedora da licitação a microempresa ou empresa de pequeno porte, o
Pregoeiro concederá prazo de 05 (cinco) dias úteis para que esta proceda a
regularização da documentação, efetue o pagamento ou parcelamento do débito e
apresente as certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
3.4.1 - O prazo acima poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro.
3.5 - Os prazos de recurso interponíveis quanto a fase de análise dos envelopes proposta
ficarão interrompidos, até que se cumpra o item 4 desta cláusula.
3.6 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4 desta cláusula,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/93.
3.7 - Não efetuada a regularização pela licitante ME ou EPP, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame,
com duração mínima de dez minutos.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e
os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes
no certame.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que não apresentarem propostas eletrônicas emitidas pelo sistema de pregão da
Câmara Municipal de Nova Luzitânia.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de MAIOR DESCONTO e das demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
b) 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.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o total do item.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, à proposta de
MAIOR DESCONTO, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por
cento), ou outro parâmetro atribuído pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao
primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço
total do item.
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação,
observadas as seguintes regras:

8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço
inferior ao da melhor classificada, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,
nas condições do subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base
nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de
que trata o subitem 8, com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do MAIOR
DESCONTO, decidindo motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de MAIOR DESCONTO, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão
sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item VI deste Edital, ainda que
os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do
subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas
com efeitos de negativas, no prazo de dois dias úteis, contado a partir do momento
em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8
deste item VII, examinará a oferta subsequente de MAIOR DESCONTO, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias para apresentação
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
4 – Decidido os recursos e constatado as regularidades dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
6 - A adjudicação será realizada pelo MAIOR DESCONTO POR LOTE.
IX – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
1 – Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato e
vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do termo inicial de vigência ora
fixado, podendo ser prorrogado por igual período, Art. 57, II da Lei N. 8.666-93.

2 – Como condição para a celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação e comprovar de que possui pelo menos 02 (dois)
estabelecimentos credenciados para aceitação do Cartão Alimentação dentro do
Município de Nova Luzitânia – SP.
3 – A licitante vencedora obriga-se a executar o objeto deste Pregão, em conformidade
com as especificações descritas no Anexo I deste Edital e sua proposta de preços, sendo
de sua inteira responsabilidade a execução do mesmo, caso não esteja em conformidade
com as referidas especificações.
4 – As eventuais alterações das normas de natureza consumerista que possam interferir
na execução do objeto contratado, inclusive no tocante ao direito de portabilidade dos
clientes, correrão por conta e risco da Instituição Bancária licitante, não podendo onerar o
contratante a qualquer tempo e modo.
X - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será de acordo com a disponibilização do montante pela Câmara
Municipal, a ser depositado em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
XI - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo VI deste Edital.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito
da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de cinco dias úteis, comprovar a situação
de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação
não se realizar.
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de cinco dias corridos contados da data da
convocação, comparecer a Câmara Municipal para assinar o termo de contrato.
3 - Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos
subitens 12.3.1 e 12.3.2, do item VII ou, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou
se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, com
vistas à celebração da contratação.
XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Nova Luzitânia pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da
Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
2 - As multas serão aplicadas da seguinte forma:
2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração da Câmara
Municipal de Nova Luzitânia, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às seguintes penalidades:
I – multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação
não cumprida, aplicada de acordo com o grau da gravidade do fato praticado; ou
II – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
2.2 - O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o à multa de mora, calculado por
dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
I – atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
II – atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
2.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas
as seguintes penalidades:
I – multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida; aplicada de acordo com o grau da gravidade do fato
praticado ou
II – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
3 - As multas aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
ou recolhidas por guias próprias no Setor de Tesouraria da Câmara.
4 - As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter
compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais
danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.
5 – Poderão ainda ser aplicada as sanções de advertência e rescisão contratual quando
houver infração as disposições deste Edital, do Contrato, das determinações da
Administração e da legislação em vigor.
XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - O resultado do presente certame será divulgado pelos mesmos meios em que foi
realizado o chamamento das empresas.
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no DOE.
6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no Setor de Licitações, após a publicação do contrato.
7 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo
de até um dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
7.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
9 - Integram o presente Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; Anexo III - Declaração
de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; Anexo IV - Declaração de
Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar com a Administração; Anexo
V – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte e; Anexo VI – Minuta de
Contrato.
10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Nhandeara/SP.
Nova Luzitânia/SP, 08 de abril de 2019.

MEIRE ROSI DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
Justifica a solicitação em razão da necessidade de oferecer melhores condições de
alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal, favorecendo seu bem-estar e
saúde, proporcionando o benefício na forma de cartão alimentação, objetivando facilitar a
gestão e a operacionalização do mesmo.

2. METODOLOGIA
A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de
Pregão Presencial, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei N.
10.520, de 17 de julho de 2002, e pela lei N 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório
justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços
mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir
preços durante o próprio processo de escolha.
4. OBJETO
Constitui objeto desta licitação prestação de serviços de implementação,
gerenciamento, e administração de auxílio alimentação e refeição, através de cartão
magnético e/ou cartão eletrônico, e respectivas recargas de créditos mensais, destinados
aos servidores públicos da Câmara Municipal de Nova Luzitânia - SP, que possibilitem a
aquisição de gêneros alimentícios, por meio de rede de estabelecimentos credenciados na
forma definida na Portaria nº 003 de 01/03/2002 do Ministério de Trabalho e Emprego e
neste Termo de Referência.
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DEPARTAMENTO
Câmara Municipal de
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R$ 19.200,00
(dezenove mil e
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NUMERO DE

TOTAL GERAL DE

BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

05

TOTAL GERAL: 05

A quantidade é uma estimativa atual, podendo sofrer pequenas variações
mensais, em razão de contratações e desligamentos de servidores da
administração pública.

5. CONDIÇÕES GERAIS
Forma de pagamento: O pagamento será de acordo com a disponibilização do
montante pela Câmara Municipal, a ser depositado em conta corrente indicada pela
CONTRATADA.
Fornecimento dos cartões Vale Alimentação: O fornecimento do objeto darse-á conforme solicitação da Câmara Municipal de Nova Luzitânia/SP, através de sua
secretaria administrativa, e a entrega dos Cartões deverá ser feita no máximo em 10
(dez) dias após a assinatura do contrato e o envio do pedido de entrega pelo
departamento competente, correndo por conta da licitante vencedora as despesas
decorrentes de frete, embalagens, seguros, mão-de-obra, entre outras.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

ANEXO II
Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

DECLARAÇÃO

REFERENTE:Processo nº ___/2019
Pregão Presencial nº ___/2019

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador)
Sr. ___________________, CPF _______________________ DECLARA, sob as penas da
lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes no edital.

Local e Data
(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante

ANEXO III
Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho

DECLARAÇÃO

REFERENTE:Processo nº ___/2019
Pregão Presencial nº ___/2019

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n........................ e do CPF n............................. DECLARA para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de
aprendiz ()

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa.

ANEXO IV
Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou Contratar com a
Administração

DECLARAÇÃO

REFERENTE:Processo nº ___/2019
Pregão Presencial nº ___/2019

(NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador)
Sr. ___________________, CPF _______________________ declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data
(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante

ANEXO V
Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

DECLARAÇÃO

REFERENTE:Processo nº ____/2019
Pregão Presencial nº ___/2019

A empresa ________________________, CNPJ n.º __________________, declara à
Câmara Municipal de Nova Luzitânia/SP, para fins de participação no Pregão Presencial nº
___/2019, que enquadra-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a exercer o direito de preferência como critério de desempate.

Local e Data
(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante

A N E X O VI
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .....
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA, Órgão Público de
Direito Público Interno, neste ato denominada CONTRATANTE, devidamente inscrita
no CNPJ (MF) sob nº. 01.203.527/0001-86, com sede na Rua José da Silva Carvalhaes
nº. 1.767, nesta cidade de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo, neste ato
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado, .....(empresa
vencedora)............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº............................, com sede na
cidade
de
.......................................,
na
rua
...................................,
nº.................................,
representada
por........(representante
legal
e
qualificação).........., neste ato denominada simplesmente de CONTRATADA, por
força do Pregão Presencial nº 01/2019, objeto do Processo nº 003/2019, que
culminou na adjudicação de seu objeto em favor da CONTRATADA, têm como justo e
contratado, nos termos do instrumento convocatório, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílio
alimentação e refeição, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, e
respectivas recargas de créditos mensais para os servidores públicos da Câmara
Municipal de Nova Luzitânia - SP, por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE,
conforme estipulado no edital e proposta que integram este Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS

O pagamento será de acordo com a disponibilização do montante pela Câmara
Municipal, a ser depositado em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato, iniciados a
partir da data de assinatura do contrato e vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados do termo inicial de vigência ora fixado, podendo ser prorrogado por igual
período, Art. 57, II da Lei N. 8.666-93
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A contratante pagará o valor de R$ ______________(___________________).

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do contrato, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS
A contratada ficará sujeita à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, à titulo de cláusula penal pelo instrumento do pagamento, devendo o valor
da multa ser recolhido ao setor de tesouraria desta Câmara Municipal no prazo de 03
(três) dias a contar do recebimento da notificação.
A contratada ficará sujeita ainda à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
dia sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste Edital, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
As multas a que se referem o item anterior serão cobradas diretamente da empresa,
amigável ou judicialmente e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções já previstas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Iniciar os serviços contratados a partir da data de assinatura do contrato.
Manter o atendimento aos servidores previsto no Edital durante a vigência contratual.
Operacionalizar os procedimentos previstos no Anexo I do Edital, com a participação da
Câmara Municipal.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a
sofrer a Câmara Municipal ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços objeto
deste contrato.
Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
Câmara Municipal ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos
serviços, não sendo a contratante em nenhuma hipótese por danos indiretos ou lucros
cessantes.
À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do contrato dentro dos limites
estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Conceder à contratada as condições necessárias para a regular execução do contrato,
conforme previsto no Anexo I – Planilha Descritiva dos serviços do Edital do Pregão nº
001/2019.
Fiscalizar atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
CLÁUSULA NONA – DA DENÚNICIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de
notificação, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e
as hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando
facultado a sua denuncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções legais, inclusive
daquelas previstas no artigo 87 da lei supra referida.
As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste contrato,
nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar a Câmara Municipal
ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.
O presente contrato poderá ser rescindido de imediato por inadimplemento de qualquer
umas das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por
via postal com prova de recebimento, restando extinto de pleno direito,
independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
-Falência ou liquidação da contratada;
- Concordata ou incorporação da contratada a outra firma ou empresa, ou ainda sua
fusão ou cisão sem prévio e expresso conhecimento da Câmara;
- Interrupção ou atraso na prestação dos serviços objeto deste contrato;
- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira ou ainda má fé da contratada;
- Se a contratada, sem prévia autorização da Câmara, transferir, caucionar ou alienas de
qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.
O presente contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade da Câmara
Municipal e que tornem impossível a prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
Além da cobrança das multas previstas neste instrumento e respectivo edital, poderá
ainda, a contratada sofrer as seguintes sanções:
- Advertência por escrito;
- Multa de 0,1% sobre o valor do fornecimento dos pagamentos aos servidores, por dia
de atraso, sem justa causa;
- suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com o município na forma do edital;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O controle será executado por agente fiscalizador ou substituto legal devidamente
designado pela Câmara Municipal, aos quais caberá a verificação da qualidade do serviço
prestado, comunicando à contratada os fatos eventualmente ocorridos para pronta
regularização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à contratada, não tendo com a Câmara Municipal nenhuma relação jurídica
sobre qualquer titulo ou fundamento.
A contratada não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste contrato, por culpa sua, assegurandolhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de
quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao
serviço efetivamente realizado.
As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
Para efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada,
aplicando-se ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
A contratada será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer
vínculo empregatício que venham a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de
acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Nhandeara (SP), como único competente para
dirimir quaisquer dúvida ou litígios oriundos do presente contrato, com expressa renúncia
de qualquer, outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus
efeitos legais.

Nova Luzitânia/SP, ..........de...........................de 2019.
___________________________________________________
CONTRATANTE
___________________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
RG:
_______________________________________________________
Nome:
RG:

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA
CONTRATADO: ...................
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): .........../2019
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
NOVA LUZITÂNIA, .....................................................
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: MEIRE ROSI DO NASCIMENTO
Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF: .................................. RG: ........................-SSP-SP
Data de Nascimento: .............................
Endereço residencial completo: ..............................................–
Luzitânia/SP
E-mail institucional: .................................................
E-mail pessoal: ...................................
Telefone(s): (17) ......................

Centro

–

Nova

Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: MEIRE ROSI DO NASCIMENTO
Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF: .................................. RG: ........................-SSP-SP
Data de Nascimento: .............................
Endereço residencial completo: ..............................................– Centro
Luzitânia/SP
E-mail institucional: .................................................
E-mail pessoal: ...................................
Telefone(s): (17) ......................
Assinatura:_______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: ..........
Cargo: ..........
CPF: ........ RG: ...........
Data de Nascimento: .......
Endereço residencial completo: .....
E-mail institucional: .......
E-mail pessoal: ........
Assinatura: _______________________________________________________

–

Nova

ANEXO VII
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:
Nome:
Cargo:
RG N.:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome:
Cargo:
Endereço

Comercial

Órgão/Setor
Telefone:
E-mail:
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

