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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada na Administração, e Gerenciamento 
de Cartão Magnético e/ou Eletrônico, assim como as respectivas cargas de créditos 
mensais, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros de alimentícios em 
estabelecimentos comerciais (Supermercados, Hipermercados, Atacadistas, 
Minimercados, Padarias, Açougues, Hortifúti/Sacolão) e demais estabelecimentos que 
comercializem alimentos, obrigatoriamente dentro do Município de Cruzeiro, bem 
como também em outros Municípios da região, que serão destinados aos Servidores 
Públicos Municipais da Prefeitura do Município de Cruzeiro, pelo período de 12 meses, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração, pelo prazo legal, em 
conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT”. 

 
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada de Edital e remetê-lo ao setor de licitações pelo e-mail 

cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br. Dúvidas (12) 3600-3384. 

A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 
Licitação:.............................................................................................. 

 
Razão Social:............................................................................................... 

 

Tel.: (.....)..................................................................................................... 
 

Responsável por licitação:.......................................................................... 

 
Email: .......................................................................................................... 

 

Data: ..................../ ..................../ .................... 
 

Assinatura: .................................................................................................. 
 

Nome: .......................................................................................................... 

 
RG: ............................................................................................................... 

mailto:cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 PROCESSO No 223/2022  
 

TIPO DE LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS (MENOR PREÇO) 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/07/2022 – 09h30min 
OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada na Administração, e Gerenciamento 
de Cartão Magnético e/ou Eletrônico, assim como as respectivas cargas de créditos 
mensais, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros de alimentícios em 
estabelecimentos comerciais (Supermercados, Hipermercados, Atacadistas, 
Minimercados, Padarias, Açougues, Hortifúti/Sacolão) e demais estabelecimentos que 
comercializem alimentos, obrigatoriamente dentro do Município de Cruzeiro, bem 
como também em outros Municípios da região, que serão destinados aos Servidores 
Públicos Municipais da Prefeitura do Município de Cruzeiro, pelo período de 12 meses, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração, pelo prazo legal, em 
conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT”. 

 
O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, mediante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

designados através da Portaria nº 095 de 26/04/2022, pelo Exmo. Prefeito, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, conforme disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002. 

 

A respectiva Sessão de Processamento do Pregão será realizada na data de 
13/07/2022, com início às 09h30min, credenciamento até às 09h40min, na sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Rua Cel. José de Castro, 540, centro 
e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo em epígrafe. 

 

1 – DO OBJETO: 
 

1.1 – O presente Pregão tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na 
Administração, e Gerenciamento de Cartão Magnético e/ou Eletrônico, assim como as 
respectivas cargas de créditos mensais, munidos de senha de acesso, para aquisição 
de gêneros de alimentícios em estabelecimentos comerciais (Supermercados, 
Hipermercados, Atacadistas, Minimercados, Padarias, Açougues, Hortifúti/Sacolão) e 
demais estabelecimentos que comercializem alimentos, obrigatoriamente dentro do 
Município de Cruzeiro, bem como também em outros Municípios da região, que serão 
destinados aos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura do Município de Cruzeiro, 
pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, pelo 
prazo legal, em conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT. 

 

1.2 – A Administração fixa a estimativa de consumo e aquisição em torno de  R$ 
10.656.000,00 ( Dez Milhões Seiscentos e cinquenta e seis mil reais) ano, que serão 
suportados por dotação específica. 
 
1.3 – As quantidades de cartões poderão ser alteradas pela Prefeitura, no caso de novas 
contratações e/ou demissões, cujas quantidades no caso, serão definidas pela 
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Administração Municipal de acordo com a rotatividade dos servidores. 
 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1 – 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. 

 
2.2 – Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar 
propostas, ao objeto desta licitação, onde será julgado pelo menor valor do lote. 

 
2.3 – Não será permitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 
b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar 
ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 

 
c) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

 
NOTA: A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes 
encaminhados pelos CORREIOS. 

 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 – Para o credenciamento do representante ou procurador da empresa, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, Fora dos Envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta”: 

 
a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
“a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

3.2 – O Representante Legal ou Procurador deverá se identificar exibindo documento 
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oficial de identificação que contenha foto (RG, CNH, etc.). 
 

3.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 

3.4 – No caso específico de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá ser apresentada declaração informando que no decorrer do último mês não 
houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrido em 
nenhuma das situações previstas no art. 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 
123 de 14/12/2006 (modelo - Anexo VI). 

 
3.4.1 – A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará o 
licitante, entretanto o mesmo não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na 
respectiva Lei Complementar. 

 
3.5 – A ausência do credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar aos 
recursos, ficando a cargo do Pregoeiro as decisões sobre questões não previstas no 
certame e legislação correlata, sempre em observância aos princípios constitucionais e 
licitatórios. 

 
 

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 
 
4.1 – A “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação”, de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 
(s) 01 e 02. 
 

4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa a identificação do licitante e os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO Nº 027/2022 
PROCESSO Nº 223/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 
 
 

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
PREGÃO Nº 027/2022 

PROCESSO Nº 223/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO – SP 
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5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 

 

5.1 – O envelope nº 01- proposta deverá conter proposta em papel timbrado da 
licitante, que deverá ser elaborada observando o atendimento rigoroso às 
especificações constantes do ANEXO   I (TERMO DE REFERÊNCIA) e ANEXO IV ( 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA- OPCIONAL) e Edital,   apresentadas em 01 
(uma) via, datilografadas ou impressas por processo de sistema computadorizado, 
redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada em seu final pelo proponente legal, contendo: razão social, 
endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, e-mail, nome do signatário, 
RG e CPF, devendo conter no preço da prestação de serviços, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 
indicada em percentual (%), incidente sobre   o valor total dos VALES a serem creditados 
mensalmente, fixos e irreajustáveis em números, com no máximo 02 (duas) casas 
decimais, sendo desprezadas as demais, prazo de validade da  proposta que deverá não 
ser inferior à 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega das propostas, sendo que 
deverá estar incluído no preço proposto todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita e demais 
e despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
5.1.1 - Propostas que ofertem percentuais de incidência negativos, abaixo de 0% (zero 
por cento), serão desclassificadas. 
 
5.1.2 - A PREFEITURA pagará o valor máximo de R$ 8,00 (oito reais) pela TAXA DE 
REEMISSÃO DE CARTÃO. 
          
5.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir  da 
sua apresentação. 
 
5.3 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço aqueles que foram apurados 
previamente pela Administração com base nos preços de mercado, desclassificando-se 
as propostas cujos preços sejam manifestamente inexequíveis (art. 40 X e 48 II e 
parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
5.4 - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado, mediante apresentação de 
planilha de composição de custos e deferido pela Contratante. 
 
5.5 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as 
cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, e da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber, e demais normas suplementares aplicáveis. 
 
5.6 - As licitantes deverão apresentar Declaração que assume o compromisso de 
conveniar em até 30 (trinta) dias úteis, contados da assinatura do contrato: 
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a) No mínimo 03 (três) diferentes redes de hipermercados em um raio de até 100 km, 
da sede do  Município de Cruzeiro; 
b) No mínimo 02 (duas) diferentes redes de atacadistas em um raio de até 100 km, da 
sede do  Município de Cruzeiro; 
c) No Município de Cruzeiro, no mínimo 04 (quatro)  Supermercados, 02 Padarias, 02 
Açougues ; 
d) Nas cidades de Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá: no mínimo 02 (dois)       
Supermercados, 02 Padarias, 02 Açougues em cada cidade; 
e) Nas cidades de Lavrinhas, Queluz e Piquete : no mínimo 03 estabelecimentos 
comerciais no ramo de  alimentação em cada cidade. 
 
5.7 – No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua 
rede de credenciamento possui condições de atender de imediato 50% da quantidade 
mínima estabelecida no item acima. 
 

 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 

 

6.1 – O envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

6.11– HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 

 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste 
subitem. 

 
d) Ato Constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova de 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. 

 

f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1.1 não precisarão 
constar do envelope “Documentos para Habilitação”, se apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
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6.12– REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 
cadastral atualizada. 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o 
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade que 
exerce e compatível com o objeto contratual. 

 

c) Prova de regularidade para com o Município (mobiliário) da sede e em nome da 
empresa licitante. 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (de acordo com a Resolução 
conjunta SF/PGE 03 de 09/05/2013)  por meio da respectiva Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeito de negativa, com prazo de validade em vigor na forma da 
Lei. 

 
e) Tal exigência é indispensável para empresas inscritas no Estado de S. Paulo; 
empresas de outros Estados deverão apresentar certidão que comprove 
inequivocamente que as mesmas não possuem débito fiscal para com o seu estado de 
origem. 

 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de Certidão Conjunta 
Negativa ou Certidão Positiva com efeito de negativa, de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único, art. 11 da Lei Federal 8212/91. 

 

g) Prova de regularidade perante o FGTS, através de certidão em vigor expedida pela 
Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos (Lei 
Federal 8036/90). 

 
h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos 
efeitos da CNDT (Lei 12.440 de 07/07/2011). 

 

i) DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte): 
 

i.1 – Caso as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação denominada de empate. 

 
i.2 – A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 
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no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 

 
i.3 – Em caso da ME ou EPP apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (LC 123/06, artigo 45, I). 
 
i.4 – Em não ocorrendo a contratação da ME ou EPP mais bem classificada, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na Lei Complementar 
123/06, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito (art. 45, II). 

 

i.5 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME (s) ou EPP (s) no 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III). 

 
i.6 – Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º). 

 
6.1.1 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
cartório distribuidor da sede do licitante, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da 
data de sua expedição. 

 
a.1) Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for 
positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2019,   já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, evidenciando a boa situação financeira da 
empresa, devidamente assinados por sócio e contador da empresa: ILG = maior ou igual 
a 1,00, ILC maior ou igual a 1,00 e endividamento menor ou igual a 1,00. 

 

6.1.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) - Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com    
o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
no qual se indique que a empresa já forneceu produtos iguais ou semelhantes aos aqui 
licitados; 
 
b) - Documento comprovando a inscrição no Programa de Alimentação ao 
trabalhador  (PAT). 
 

6.1.3– OUTRAS COMPROVAÇÕES 
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a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação na licitação, de que 
não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou 
suspensa de contratar com a Administração (modelo – Anexo III). 

 

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo – Anexo IV). 

 

c) Declaração de que não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato 
eletivo (modelo – Anexo V). 

 
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

 

6.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via “Internet”, com data 
de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data do encerramento da licitação, se 
outro prazo de validade não constar dos documentos. 

 

6.2.2 – Não serão aceitas cópias ilegíveis que não ofereçam condições de leitura por 
parte do Pregoeiro, bem como cópias em papel termo-sensível (papel de fax), cujo 
impresso pode se extinguir no processo. 
 
6.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias à data de expedição do 
documento; 

 
6.2.4 – As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da 
Equipe de Apoio, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, no ato 
da abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar 
dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos após a autenticação 
requerida, ao representante legal presente. 

 

6.2.5 – As ME (s) ou EPP (s), por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
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procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei Federal 
nº 10.520/2002. 

 
6.2.6 – Se o licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
em nome da matriz. 
 
6.2.7 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet 
junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
 

 
7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 

7.1 – No dia, hora e local designados, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando com o credenciamento dos interessados em participar do certame e 
encerrando quando todos os participantes declinarem da formulação de lances. 

 

7.2 – 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 às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 
b) que apresentarem preço ou vantagem baseado nas propostas dos demais licitantes. 

 
7.2.1 – No tocante aos preços as propostas serão julgadas pelo critério de “menor valor 
do lote”, nos termos do art. 45, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, nos 
termos descritos no Anexo I. 
 
7.3 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com os 
seguintes critérios: 

 
a) Seleção da proposta de menor preço 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) e; no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independente do número de licitantes. 

 

7.4 – 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. 
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7.4.1 – 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. 

 

7.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, observada a redução indicada de no mínimo R$ 100,00 (cem 
reais) entre os lances. 

 

7.6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
declinarem da formulação de lances. 

 
7.6.1 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades da legislação aplicável. 

 
7.7 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas nos lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 

 

7.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução de preço. 

 
7.9 – Após a negociação, se houver, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade. 
 
7.10 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
competente (Cotação de preços), que será juntada aos autos. 

 
7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

 7.12 – Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, para 
complementação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, mediante verificação efetuada por meio eletrônico 
hábil de informações, sendo vedada a inclusão de documento (s) novo (s).  
 
7.1.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 

7.1.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos ora exigidos, o licitante será inabilitado. 
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7.12 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos ora exigidos, o licitante será inabilitado. 

 

7.13 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao órgão emissor do Certificado de Registro 
Cadastral – CRC apresentado. 

 

7.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 

 
7.15 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 
as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
material definido no objeto deste Edital. 
 

8 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 

8.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
8.2 – O julgamento se dará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
8.4 – As petições deverão ser anexadas no protocolo eletrônico dessa Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá nos termos da lei. Horário: 
08h00 às 16h00 horas. Segue o link do protocolo eletrônico: 
http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_ind
ex.php 

Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone 
(12)3600-3387. 

 
9 – DO RECURSO: 

 
9.1 – No final da sessão o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, sob pena de preclusão, nos termos do art. 4º, inciso XX 
da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
9.2 – O prazo para o recurso será de 3 (três) dias úteis, com a apresentação de 
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 



13 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

 
  

 

 
9.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 

9.5 – As razões e contrarrazões deverão estar devidamente assinadas por seus 
representantes e anexadas juntamente com o comprovante de pagamento da taxa 
administrativa no protocolo eletrônico dessa Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Solicitar 
o boleto de taxa administrativa no e-mail tributacao.crz@outlook.com. Horário: 08h00 
às 16h00 horas no prazo estabelecido no subitem 9.2. 
Segue link do protocolo eletrônico: 
http://pmcruzeiro.ddns.net:8081/pmcruzeiro/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro.inde
x.php 

Para qualquer dúvida sobre o protocolo eletrônico entrar em contato no telefone 
(12)3600-3387. 
 
9.5.1 – Não protocolando na forma definida o Pregoeiro não apreciará o teor dos 
memoriais. 
 
9.6 – O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Rua Coronel José de Castro, 540, 
Centro.  
 
 

10 – DO VALOR: 
 

10.1 – Os valores ( Porcentagens ) serão apurados pela Administração correspondem à 
média dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o 
valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar 
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, 
atendidos   os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.  
 
 

11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

11.1 – As despesas decorrentes deste certame serão cobertas pelas seguintes despesas: 
  

Ficha Unidade Orçamentária Unidade Executora Funcional Programática Fonte de 
Recurso 

Elemento de 
Despesa 

Classificação Institucional-Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

536 02.01 - GABINETE DO 
PREFEITO 

02.01.01 - CHEFIA DE 
GABINETE 

04.122.0002.2003 - 
MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

537 02.01 - GABINETE DO 
PREFEITO 

02.01.02 - 
PROCURADORIA 

03.092.0016.2004 - 
MANUTENÇÃO DA 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 

mailto:tributacao.crz@outlook.com.
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PROCURADORIA JURIDICA Alimentação 

538 02.01 - GABINETE DO 
PREFEITO 

02.01.03 - 
CONTROLADORIA 
GERAL 

04.124.0070.2099 - 
MANUTENÇÃO DA 
CONTROLADORIA GERAL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

539 02.02 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
FINANÇAS 

02.02.01 - 
DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO E 
CONTÁBIL 

04.123.0003.2010 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO E CONTÁBIL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

532 02.03 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

02.03.01 - GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

04.122.0004.2013 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

540 02.04 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

02.04.01 - 
DEPARTAMENTO DE 
OBRAS 

15.122.0024.2103 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
OBRAS 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

541 02.04 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

02.04.02 - 
DEPARTAMENTO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

15.452.0024.2030 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

529 02.05 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

02.05.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

08.122.0005.2017 - 
MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

542 02.05 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

02.05.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

08.125.0009.2210 - 
MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

543 02.05 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

02.05.02 - PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA 

08.244.0006.2212 - 
MANUTENÇÃO DO CRAS E 
DA PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO À FAMILIA 
(FAIF) 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

544 02.05 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

02.05.03 - PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL 

08.244.0007.2213 - 
MANUTENÇÃO DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL 
MÉDIA COMPLEXIDADE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

545 02.06 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE 

02.06.01 - 
DEPARTAMENTO DE 
MEIO AMBIENTE 

18.541.0011.2109 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE MEIO 
AMBIENTE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

546 02.07 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE, CULTURA, 
LAZER E JUVENTUDE 

02.07.01 - GESTÃO DA 
SECRETARIA DE 
CULTURA E ESPORTE 

04.122.0029.2023 - 
MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA 
E ESPORTE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

547 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.01 - GESTÃO 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

12.122.0013.2026 - 
MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 
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548 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.01 - GESTÃO 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

12.363.0013.2060 - 
MANUTENÇÃO DO CEIC 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

549 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.02 - GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

12.361.0015.2064 - 
FUNDEB - ENSINO 
FUNDAMENTAL (30% 
MANUTENÇÃO E 
CUSTEIO) 

02 - 
Transferência e 
Convênios 
Estaduais - 
Vinculados 

3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

550 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.02 - GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

12.365.0014.2056 - 
FUNDEB -  ENSINO 
INFANTIL - CRECHE (30% 
MANUTENÇÃO E 
CUSTEIO) 

02 - 
Transferência e 
Convênios 
Estaduais - 
Vinculados 

3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

551 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.02 - GESTÃO 
PEDAGÓGICA 

12.365.0014.2058 - 
FUNDEB -  ENSINO 
INFANTIL - PRÉ ESCOLA 
(30% MANUTENÇÃO E 
CUSTEIO) 

02 - 
Transferência e 
Convênios 
Estaduais - 
Vinculados 

3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

552 02.08 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02.08.03 - GESTÃO DE 
SUPRIMENTOS 

12.306.0013.2051 - 
MANUTENÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

535 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.122.0060.2028 - 
GESTÃO DO SUS - GESTÃO 
SECRETARIA DA SAÚDE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

613 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0062.2074 - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

614 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.302.0063.2127 - 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
- SERVIÇOS EM SAÚDE 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

615 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.303.0061.2071 - 
MANUTENÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA 
FARMACEUTICA - 
CENTRAL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

616 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.304.0064.2080 - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

617 02.09 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.09.01 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.305.0064.2081 - 
VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

531 02.10 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL 

02.10.01 - 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL 

15.451.0050.2206 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
DESEN. URBANO E RURAL 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

553 02.11 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

02.11.01 - 
DEPARTAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHADOR 

11.334.0056.2095 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHADOR 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

554 02.12 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

02.12.01 - CENTRO 
OPERAÇÕES 
INTEGRADAS 

06.183.0019.2228 - 
MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE OPERAÇÕES 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 
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INTEGRADAS 

555 02.13 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS 

02.13.01 - 
DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS 

04.062.0017.2141 - 
MANUTENÇÃO 
ASSESSORIA JURÍDICA 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

556 02.14 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

02.14.01 - PROJETOS E 
CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS 

04.122.0018.2199 - 
MANUTENÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

01 - Tesouro 3.3.90.46.00 - 
Auxílio 
Alimentação 

 
 

12 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
 

12.1 – Mediante solicitação escrita da PREFEITURA, a licitante vencedora, deverá 
entregar os cartões eletrônicos, bem como liberar os créditos mensais (recargas), no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 
 
12.2 - A empresa vencedora entregará os cartões eletrônicos e senhas na Secretaria 
Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel José de Castro, 540, centro, 
Cruzeiro/SP. 
 
12.3 - Todos os cartões devem ser entregues BLOQUEADOS, o desbloqueio deverá 
ocorrer em LOTE pelo gestor do RH da Prefeitura Municipal de Cruzeiro. 
 
12.4 - Os cartões deverão vir acompanhados da respectiva senha e guia de utilização. 
 
12.5 - O fornecedor do objeto dos cartões incluídos na Ata do Pregão Presencial estarão 
obrigados a fornecer os materiais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria ata, sendo observadas, no que couber, as disposições 
contidas nos artigos 73 a 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
12.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
12.7 - Para instruir a formalização da Nota de Empenho, o fornecedor do bem, deverá 
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir 
da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de 
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  (FGTS), sob pena 
de a contratação não se concretizar. 
 
12.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do     
cadastro estiverem dentro do prazo de validade ou puderem ser atualizadas pela 
Internet, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas. 
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12.9 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado no item 11.2, 
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
 

13 – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 

13.1 – - Os pagamentos mensais devidos à contratada serão realizados até o último dia 
útil do mês do crédito nos cartões dos servidores, com o recebimento da nota fiscal no 
órgão competente. Para realização do pagamento, serão consideradas as Notas Fiscais 
ou Boletos apresentados no Setor Responsável desta Prefeitura, até o quinto dia útil de 
cada mês. 

 

13.2 - Os pagamentos que corresponderem aos VALES fornecidos, serão efetuados até 
o décimo quinto dia útil de cada mês,  mediante crédito na conta bancária a ser 
informada pela CONTRATADA, devendo os valores serem por esta disponibilizados de 
imediato nos cartões dos servidores. 

 

13.2.1 – No caso do  décimo quinto dia útil cair em um sábado/domingo ou feriado o 
crédito deverá ser realizado no dia útil anterior. 

 

13.3 - A empresa contratada será remunerada pela Taxa de Administração proposta. A 
medição será realizada pelo valor solicitado de crédito de Vale Refeição aplicando a taxa 
de administração. 

 

13.4 - O valor correspondente a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será objeto de faturamento 
na mesma fatura juntamente com o valor dos VALES, porém indicando em separado na 
fatura. 

 

 

14 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 

14.1 – O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 

 
15 – DAS SANÇÕES: 

 

15.1 - O atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa 
de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
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a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento)   ao dia; e atraso 
superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao  dia. 

 

15.2 -  Pela inexecução total da entrega do objeto desta licitação, poderão ser aplicadas 
ao contratado as seguintes penalidades: 

 

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida; ou a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto na Lei Federal nº 
8.666/93 

 

15.3 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

15.3.1 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade  
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto na lei, a 
Administração poderá, garantida a prévia   defesa, aplicar ao licitante multa equivalente 
a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a 
aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02; 
(LC nº 123, art. 43, § 2º) 

 

15.4 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05  (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado. 

 

15.5 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias 
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

 

16 – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
 

16.1 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou    
ainda, em caso de força maior, para a justa remuneração dos serviços, poderá ser 
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do 
contrato, conforme previsto no artigo 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 
 
16.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou menos, conforme o caso. 
 
16.3 - Na hipótese da licitante solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar 
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o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documento(s) que 
comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de produtos, etc. 

 
16.4 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela licitante, esta deverá 
comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade. 
 
16.5 - Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, 
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à 
revisão de preços solicitada pela licitante vencedora do certame. 
 
16.6 - A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica 
e jurídica do Contratante, porém contemplará os serviços realizados a partir da data do 
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante. 
 
16.7 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, 
a licitante não poderá suspender a execução dos serviços e os pagamentos serão 
realizados aos preços vigentes. 
 
16.8 - A licitante deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo 
com os preços revisados sem juros e correção monetária, em relação aos serviços 
realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

17.1 – Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão 
retirá-los, na Prefeitura Municipal de Cruzeiro, no horário de expediente ou através do 
site: https://www.cruzeiro.sp.gov.br.( link: licitações). 
 
17.2 - A Prefeitura do Município de Cruzeiro poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 
revogar no todo ou em parte a presente licitação. 
 

17.3 – Integram o presente Edital: 
 

Anexo I - Termo de Referência  
Anexo II - Declaração de habilitação 
Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo 
 Anexo IV   - Modelo de Proposta 
Anexo V - Modelo de Procuração  
Anexo VI   - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo VII - Minuta do Contrato 
Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação TCE/SP 

 

17.4 – As Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
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encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, através do Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da data da sessão 
de pregão, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

 
17.5 – Não será aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma 
ou fora do prazo estabelecido. 

 
 

Cruzeiro,  29 de junho de 2022. 
 
 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 
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1 - OBJETO: 

 

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada na Administração, e 
gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico, assim como as respectivas cargas de créditos mensais, munidos 
de senha de acesso, para aquisição de gêneros de alimentícios em estabelecimentos comerciais (Supermercados, 
Hipermercados, Atacadistas, Minimercados, Padarias, Açougues, Hortifúti/Sacolão) e demais estabelecimentos que 
comercializem alimentos, obrigatoriamente dentro do Município  de Cruzeiro, bem como também em outros 
Municípios da região, que serão destinados aos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura do Município de 
Cruzeiro, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, pelo prazo legal, em 
conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, nas seguintes quantidades 
estimadas abaixo: 
 

 
 

ITEM 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

(EM CARTÕES 
MAGNÉTICOS 

(MENSAIS) 

 
 

OBJETO 

VALOR DA 
RECARGA A SER 

CREDITADO 
MENSAL 

 
 

TOTAL GLOBAL A SER 
CREDITADO MENSAL 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Servidor 

 
 
 
 
 

2400 

Fornecimento de cartões magnéticos 
e/ou eletrônicos de alimentação, 

assim como as respectivas cargas de 
créditos mensais, para aquisição de 

gêneros alimentícios, conforme 
especificações constantes do edital 

Pregão Presencial nº 
027/2022 

 
 
 
 
 

R$ 370,00 

 
 
 
 
 

R$ 888.000,00 

Valor total mensal R$ 888.000,00 

Valor total anual R$ 10.656.000,00 

Taxa de Administração: Percentual a ser aplicado sobre o valor dos créditos. (PORCENTAGEM POR 
EXTENSO) 

Valor da taxa de 
administração (%) 

Taxa de emissão da 2ª via do cartão R$8,00 

 

 

 

1.2 -  As quantidades de cartões poderão ser alteradas pela Prefeitura, no caso de novas contratações e/ou 
demissões, cujas quantidades no caso, serão definidas pela Administração Municipal de acordo com a rotatividade 
dos servidores. 

 

1.3 - As quantidades constantes do ANEXO I, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração, à 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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aquisição total. 

 

2 - DO FORNECIMENTO E ENTREGA DOS CARTÕES E  PAGAMENTO 

 

2.1 - A Licitante vencedora do certame, deverá: 

 

2.1.1 - Mediante solicitação escrita da Prefeitura, entregar os  cartões eletrônicos, bem como liberar os créditos 
mensais (recargas), no prazo  máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 

 

2.1.2 - Entregar os cartões eletrônicos e senhas na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel 
José de Castro, Nº 540, Centro, Cruzeiro/SP. 

 

2.1.3 - Entregar todos os cartões BLOQUEADOS, sendo que o desbloqueio deverá ocorrer em LOTE pelo gestor do 
RH da Prefeitura Municipal de Cruzeiro. 

 

2.1.4 - Fornecer os cartões acompanhados da respectiva senha e guia de utilização. 

 

2.1.5 - Cobrar até o limite de R$ 8,00 (oito reais) para a emissão de 2ª via de cartão, que será descontado 
diretamente do usuário. 

 

2.1.6 - Efetuar à entrega dos cartões, sendo que todos os custos, ficarão por sua conta. 

 

3 - DA VIGÊNCIA 

 

3.1 - Os serviços de fornecimento serão contratados pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados até 
o limite previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1 - Realizar a prestação dos serviços de fornecimento de recargas de cartões magnéticos, para utilização mediante 
uso de senha individual, com recargas mensais  de crédito, para concessão do benefício de auxílio alimentação, 
conforme abaixo: 

 

4.1.1 - Fornecer cartões, confeccionados com os dados a serem informados pela PREFEITURA, com tecnologia que 
permita a PREFEITURA o acompanhamento e o controle da emissão de cartões e disponibilização de créditos. 

 

4.2 - Disponibilizar os cartões individualizados aos servidores da PREFEITURA. Os cartões devem ter no mínimo as 
seguintes informações: 

 

a) Nome do usuário  

b) Razão Social  

c) Numeração sequencial 

 

4.3 - Atender a toda solicitação de disponibilização de créditos em favor de servidores feitas pela PREFEITURA, ate 
o 15º dia útil do mês, conforme legislação vigente. 

 

4.4 - Tornar disponível à PREFEITURA, meio informatizado em ambiente web e/ou tecnologia similar, para 
acompanhamento e controle de pedidos e créditos disponibilizados, cuja tecnologia possibilite e forneça um perfil 
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de funcionalidades que atendam às condições estabelecidas neste edital 

 

4.5 - Realizar o transporte e a entrega dos cartões eletrônicos no endereço mencionado, devendo ser realizado por 
conta e total responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para a PREFEITURA. 

 

4.6 - Executar os serviços objeto desta licitação de acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando 
ferramental apropriado e dispondo da infra-estrutura e equipe técnica exigidas para a perfeita execução do objeto 
desta licitação. 

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

 

5.1 - Promover, mensalmente a solicitação de recargas e emissão de Cartões Alimentação, informando a quantidade 
e valores em cada cartão magnético, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, contados da data desejada 
para a disponibilização dos créditos nos Cartões Refeição, com as informações necessárias, deverá ser feita via meio 
eletrônico a ser acordado entre as partes. 

 

5.2 - Promover os pagamentos da taxa de administração e soma dos valores disponibilizados mensalmente a título 
de VALES, discriminados na Nota Fiscal/Fatura. 

 

5.3 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

 

5.4 - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no serviço, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

5.5 - Gerenciar o crédito no cartão alimentação do funcionário habilitado a receber tal benefício; 

Retirar créditos no cartão alimentação, colocados de forma indevida; 

 

5.6 - O cartão não poderá ter outra utilidade a não ser o pagamento de alimentação ou em adquirir gêneros 
alimentícios. 

 

7 - DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA EXECUÇÃO 

 

7.1 - Deverá promover a administração da emissão e entrega dos cartões, proporcionando ao usuário e à 
Contratante, acesso via ambiente Web e/ou tecnologia similar, a informações quanto à disponibilização e utilização 
dos créditos, de modo a possibilitar o acompanhamento e a fiscalização financeira e operacional do processo, em 
caráter contínuo, contemplando: 

 

7.1.1 - Disponibilização em ambiente web e/ou tecnologia similar de gestão de créditos, possibilitando a solicitação 
de recarga por cartão, o lançamento de dados e a emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que 
deverão ser emitidos sempre que solicitados, abrangendo o período determinado pela PREFEITURA, tais como: 

 

a) Cartões entregues no período, contendo número do lote de entrega, data e local de entrega, identificação com 
nome e matrícula, ou CPF, tanto do responsável pelo recebimento quanto do usuário do cartão entregue; 

 

b) Número do cartão, identificação do usuário pelo nome e CPF, créditos disponibilizados e débitos efetivados; 

 

c) Cartões não utilizados no período, contendo número do cartão, identificação do usuário pelo nome e CPF, saldo 
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e data da última utilização; 

 

7.2 - Solicitações de 2ªs vias feitas pela PREFEITURA: 

 

7.2.1 - A entrega dos cartões deverá ser de inteira responsabilidade da contratada e deverá ser efetivada conforme 
arquivo de endereço a ser fornecido pela PREFEITURA, juntamente com o arquivo de créditos encaminhado; 

 

7.2.2 - Cartões novos, deverão ser entregues, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a partir da primeira 
solicitação de crédito, na Secretaria da Administração, juntamente com arquivo de créditos encaminhado pela 
PREFEITURA. 

 

7.2.3 - Disponibilizar créditos nos cartões magnéticos, somente mediante solicitação da PREFEITURA, através de 
arquivo encaminhado via sistema web ou via meio eletrônico a ser acordado entre as partes, respeitados a 
periodicidade e os valores indicados pelo mesmo. 

 

7.2.4 - A contratada disponibilizará à PREFEITURA, através de central telefônica, serviços de pedidos de 2ª via de 
cartões e de senhas, cancelamento, bloqueio e desbloqueio de cartões, além dos demais serviços inerentes ao 
objeto contratado. 

 

7.2.5 - A contratada disponibilizará aos usuários e a PREFEITURA, acesso, via ambiente web e/ou tecnologia similar, 
a extratos (em tempo real), com informações referentes à utilização dos créditos, no período de até 04 (quatro) 
meses ressalvado o direito à contratante de solicitar extrato por períodos maiores, quando necessário. 

 

7.2.6 - Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada deverão ser reembolsados pela contratada, 
inexistindo quaisquer vínculos ou obrigações financeiras com a PREFEITURA. 

 

7.3 - Deverão ser automaticamente emitidos, sem ônus para a PREFEITURA, cartões para novos usuários que 
constem do arquivo de créditos encaminhado mensalmente. 

 

7.4 - A contratada se responsabilizará pela plena execução dos serviços objeto da contratação, através de seus 
recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, segundo padrões de excelência sob os aspectos da 
organização, eficiência, qualidade e economicidade. 

 

8 - DO CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA 

 

8.1 - Adotar sistema de segurança que vincule o cartão alimentação ao seu  respectivo usuário, somente permitindo 
o acesso após a digitação de uma senha válida, de modo a impedir a utilização indevida do benefício por terceiros 
não autorizados. 

 

8.2 - Manter atualizado, via ambiente web e/ou tecnologia similar, a relação dos conveniados, disponibilizando ao 
usuário a consulta dos endereços dos estabelecimentos, assim como consultas aos dados referentes ao cartão. 

 

8.3 -  licitante deverá garantir que o prazo de validade do cartão seja correspondente ao prazo de vigência do 
contrato, incluindo as prorrogações contratuais legalmente permitidas, observando-se todas as especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

8.4 - A contratada deverá realizar a reposição dos cartões defeituosos, extraviados, furtados ou roubados, bem 
como, se necessário, bloquear o saldo existente logo após a devida comunicação do fato ocorrido, e creditá-lo a 
favor da Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a partir da data de bloqueio; 
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9 - DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

9.1 - Para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede de credenciamento possui 
condições de atender de imediato 50% da quantidade mínima estabelecida nos termos do item 7.6 e alíneas do 
edital, devendo em até 30(trinta) dias úteis possuir a rede conveniada em sua totalidade. 

A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio de envio de relação (em formato MS-Excel), 
indexada por município contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e telefone.   

Quando por condições específicas dos municípios ou por opção dos comerciantes locais não for possível alcançar o 
quantitativo mínimo de credenciamentos a contratada deverá apresentar justificativa embasada por 
provas/documentos para a aprovação da PREFEITURA.  

 

9.2 - A contratada deverá efetuar credenciamentos adicionais de estabelecimentos no prazo máximo de 10(dez) 
dias úteis,a contar do recebimento da solicitação, no intuito de suprir as necessidades dos beneficiários, ou na 
impossibilidade, oferecer o credenciamento de estabelecimentos alternativos, que deverão ser aprovados pela 
PREFEITURA. 

 

9.3 - A contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato a 
rede credenciada, observada a quantidade mínima de estabelecimentos e as suas respectivas localizações, 
conforme definido no item 7.6 e alíneas do edital. 

 

9.4 - A contratada deverá comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração na rede de estabelecimentos 
credenciados.      

 

10 - COMUNICAÇÃO 

 

10.1 - Toda e qualquer comunicação entre as partes, relativamente ao contrato, somente será considerada válida 
quando feita por escrito, podendo ser entregue ou enviada por carta protocolada, fax ou e-mail, mediante 
comprovação de recebimento. 

 

11 - FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO 

 

10.1 - A fiscalização e aceitação do serviço deverão ser feitas através de funcionários designados pela Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro através da Secretaria de Administração para fiscalização do contrato. Estes funcionários 
deverão acompanhar a prestação do serviço e auxiliar o gerenciamento de todo processo  administrativo. 

 

10.2 - A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, através da Secretaria Municipal de Administração, comunicará por escrito, 
os problemas que porventura venham a ocorrer na realização dos serviços à licitante vencedora deste certame, 
devendo esta providenciar as devidas correções, quando necessário, num prazo que não venha a comprometer o 
andamento dos serviços. 

Cruzeiro, XX de XXXXXXX de 2.022. 

 

THALES GABRIEL FONSECA 

Prefeito Municipal 

 

DANILO DE ALMEIDA REZENDE 

Secretário de Administração 
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Eu (nome completo), RG nº. ........................................, representante legal
 da ................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ............................, 
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os 
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 027/2022, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, inexistindo qualquer fato impeditivo de 
sua participação neste certame. 

 
..................., ....... de ................. de 2022. 

 
 

 
 

Nome e assinatura do representante RG nº............................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

           ANEXO II -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a 

documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente 

da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize 

tempestivamente. 
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................................................................................................................... inscrita no 
CNPJ ou   CPF  sob o nº ...................................................... por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a), ......................, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº.....................e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que   não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

 
 

..................., ....... de ................. de 2022. 
 
 
 

_____________________________ 
 

Nome e assinatura do representante RG nº............................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

           ANEXO III -  MODELO DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII 
do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
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Nome ou razão social do proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Endereço eletrônico (e-mail): 

Telefone com DDD: 

 
 

ITEM 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA (EM 

CARTÕES 
MAGNÉTICOS 

MENSAIS) 

 
 

OBJETO 

VALOR DA 
RECARGA A 

SER 
CREDITADO 

MENSAL 

TOTAL GLOBAL       A 
SER CREDITADO 

MENSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor 

 
 
 
 
 
 
 
 

2400 

Fornecimento de 
cartões magnéticos 
e/ou eletrônicos de 
alimentação, assim 
como as respectivas 
cargas de créditos 

mensais, para 
aquisição de 

gêneros 
alimentícios, 

conforme 
especificações 
constantes do 
edital Pregão 
Presencial nº 

027/2022 

 
 
 
 
 
 

 
 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
 
 
 

Valor total mensal R$ 

Valor total anual 
 

R$ 

Taxa de Administração: Percentual a ser aplicado sobre o valor dos créditos. 
(PORCENTAGEM POR EXTENSO) 

Valor da taxa       de 
administração 
(%) 

Valora a ser cobrado para a emissão de 2ª via (VALOR POR EXTENSO) R$ 

             PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

           ANEXO IV -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
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Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme conta no contrato 
social ou na procuração 

Nome 

Identidade nº/ órgão expedidor 

CPF nº 

 

 
1.1 - O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
1.2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem  interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Local e Data:  

Assinatura do(s) 
representante(s) 
legal(is): 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

OUTORGANTE: .................................................., (pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o   nº 
..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com
 sede na Rua ............................................................, nº ......, bairro
 ...................................., na cidade de .........,Estado de ........................,(neste
 ato representado)pelo(a)sócio/diretor/procurador), 
Sr.(a)............,(nacionalidade),............................., (estado civil), (profissão), portador(a) do RG 
nº ............................ e do CPF nº ,residente e domiciliado na Rua, ............., nº ......., 
na cidade de.........................,  Estado de............... 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ,........................... (nacionalidade), ........................... (estado    
civil), ...................... 
(profissão), portador(a) do RG nº ......................e do  CPF nº ................................,
 residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
 bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de .......................... 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá- lo (a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO  PRESENCIAL nº XXX/2022, da 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro, podendo para  tanto prestar esclarecimentos, formular 
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os 
demais atos inerentes ao referido certame. 
 

.............................., ........ de ......... de 2022. 
 
 

________________________________ 
Outorgante 

 
 

 
ASSINATURA E CARIMBO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa  (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº , é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, não havendo o desenquadramento de sua condição no decorrer do 
último mês, não tendo a mesma incorrido em nenhuma das situações previstas no art. 
3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no presente 
procedimento licitatório. 

 
 
 

Cruzeiro, de de 2022 
 
 
 

 
ASSINATURA E CARIMBO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

ANEXO VI 
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MINUTA DO CONTRATO Nº /2022 
 

Processo de compra nº 223/2022 
Pregão Presencial nº 027/2022  

 
 

PREÂMBULO 
 

QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO E A EMPRESA XXXX PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO. 
 
Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, 
com sede à ..........., nº. ... – Centro, Cruzeiro, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº. ............, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. ..............., ........, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade, no ......., portador da Cédula de Identidade/RG nº ............ e CPF nº .............., e a empresa 
......................, inscrita no CNPJ-MF sob nº , com sede a .............., na cidade de ..........Estado de ......., doravante 
denominada CONTRATADA, com fundamento nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas legais em 
vigor, estando as partes vinculadas ao Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022 e seus ANEXOS, à Proposta 
Comercial vencedora e ao Processo  Administrativo nº XXX/2022, têm entre si justo e contratado o que consta 
relatado nas cláusulas e condições abaixo: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
1.1 - Constitui objeto deste Contrato, a prestação de serviços para o fornecimento de cartões magnéticos e/ou 
eletrônicos de alimentação, assim como as respectivas cargas de créditos mensais, para aquisição de gêneros 
alimentícios, aos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação 
do Trabalhador-PAT, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital Pregão 
Presencial nº 027/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE:  
 
2.1- As quantidades constantes do ANEXO I, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração, à 
aquisição total. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto do presente ajuste deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade 
requeridas, conforme especificado no ANEXO I do Edital, que passa a fazer parte integrante do presente 
instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E FORNECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 
 

ANEXO VII 
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3.1 - Mediante solicitação escrita da Prefeitura, deverá entregar os cartões eletrônicos, bem como liberar os créditos 
mensais (recargas), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 
 
3.2 - Entregar os cartões eletrônicos e senhas na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel 
José de Castro, 540, centro, Cruzeiro. 
 
3.3 - Entregar todos os cartões BLOQUEADOS, sendo que o desbloqueio deverá ocorrer em LOTE pelo gestor do RH 
da Prefeitura Municipal de Cruzeiro. 
 
3.4 - Fornecer os cartões acompanhados da respectiva senha e guia de utilização. 
 
3.5 - Efetuar à entrega dos cartões, sendo que todos os custos, ficará por sua conta. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
4.1 - Os serviços de fornecimento serão contratados pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados até o 
limite previsto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1 - Prestar os serviços objeto do presente contrato rigorosamente em conformidade com o estabelecido neste 
instrumento e no ANEXO I do Edital de Pregão nº 027/2022, utilizando ferramental apropriado e dispondo da 
infraestrutura e equipe técnica exigidas para a perfeita execução do objeto, 
dentro de elevados padrões de qualidade. 
 
5.2 -  Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços, inclusive impostos, taxas, 
emolumentos incidentes sobre o objeto do contrato, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços 
contratados. 
 
5.3 -  Entregar os cartões para fornecimento do vale alimentação em cartões magnéticos ou efetuar os créditos no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento do pedido sob pena de aplicação de penalidades. 
 
5.4 -  Emitir os primeiros cartões sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
5.5 - A CONTRATADA deverá fornecer cartões, confeccionados com os dados a serem informados pela 
CONTRATANTE, com tecnologia que permita ao CONTRATANTE o acompanhamento e o controle da emissão de 
cartões e disponibilização de créditos. 
 
5.6 - A CONTRATADA deverá atender a toda solicitação de disponibilização de créditos em favor de servidores feitas 
pelo CONTRATANTE. 
 
5.7 - Indicar um gerente de contas responsável para realizar, em conjunto com o CONTRATANTE, o acompanhamento 
técnico das atividades visando à qualidade da prestação dos serviços. 
 
5.8 - Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pelo CONTRATANTE, 
refazendo ou corrigindo, quando for o caso, às suas expensas, as partes dos serviços que tenham sido impugnadas, 
ou executadas em desacordo com o combinado. 
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5.9 - Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que ensejaram sua  habilitação na licitação que deu origem ao presente instrumento. 
 
5.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizer a CONTRATANTE no objeto 
do presente ajuste até   o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
 
5.11 - Tornar disponível à CONTRATANTE, meio informatizado em ambiente web e/ou tecnologia similar, para 
acompanhamento e controle de pedidos e créditos disponibilizados, cuja tecnologia possibilite e forneça um perfil 
de funcionalidades que atendam às condições estabelecidas neste edital. 
 
5.12 - Realizar o transporte e a entrega dos cartões eletrônicos no endereço mencionado, devendo ser realizados 
por sua conta e total responsabilidade sem       cocoqualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
5.13 - Executar os serviços objeto desta licitação de acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando 
ferramental apropriado e dispondo    da infra-estrutura e equipe técnica exigidas para a perfeita execução do objeto 
desta licitação. 
 
5.14 - A contratada deverá possuir no prazo de até 30(trinta dias úteis), contados da assinatura deste contrato, a rede 
conveniada,nos termos abaixo: 
 
a) No mínimo 03 (três) diferentes redes de hipermercados em um raio de até 100 km, da sede do  Município de 
Cruzeiro; 
b) No mínimo 02 (duas) diferentes redes de atacadistas em um raio de até 100 km, da sede do  Município de Cruzeiro; 
c) No Município de Cruzeiro, no mínimo 04 (quatro)  Supermercados, 02 Padarias, 02 Açougues ; 
d) Nas cidades de Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá: no mínimo 02 (dois)       Supermercados, 02 Padarias, 02 
Açougues em cada cidade; 
e) Nas cidades de Lavrinhas, Queluz e Piquete : no mínimo 03 estabelecimentos comerciais no ramo de  
alimentação em cada cidade. 
 
5.14.1 – No ato da assinatura deste contrato a contratada deverá possuir no mínimo 50% da quantidade mínima 
estabelecida.   
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
6.1 - A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA, condições para o regular cumprimento das obrigações 
desta última, inclusive realizando o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes. 
 
6.2 - Promover, mensalmente a solicitação de recargas e emissão de Cartões Alimentação, informando a quantidade 
e valores em cada cartão magnético com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, contados da data desejada 
para a disponibilização dos créditos. 
 
6.3 - Fiscalizar o bom andamento do serviço contratado e prestado pela  CONTRATADA, podendo realizar avaliações 
periódicas e adequadas aos procedimentos  utilizados na execução dos serviços, notificando imediatamente e por 
escrito, qualquer problema ou irregularidade encontrada. 
 
6.4 - Promover os pagamentos da taxa de administração e soma dos valores disponibilizados mensalmente a título 
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de VALES, discriminados na Nota Fiscal/Fatura. 
 
6.5 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 
 
6.6 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no serviço, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
6.7 - Gerenciar o crédito no cartão alimentação do funcionário habilitado a receber tal benefício; 
 
6.8 - Retirar créditos no cartão alimentação, colocados de forma indevida; 
 
CLÁUSULA SETIMA – DOS TERMOS INTEGRANTES: 
 
7.1 -  Integram o presente Contrato, tal como se aqui transcritos, ressalvada sempre a aplicação preferencial das 
disposições expressas neste instrumento: 
 
a)Condições Gerais do Edital de Pregão Presencial nº 027/2022. 
b)Proposta Comercial da Licitante. 
c) ANEXO I do Edital de Pregão nº 027/2022 – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
8.1 - O valor total estimado deste contrato é de R$_________________________.  
 
8.2 - A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA o valor correspondente ao  somatório do valor dos vales 
efetivamente fornecidos, acrescido do valor correspondente à Taxa de Administração, que é de .....% (...........por 
cento). 
 
8.3 - O preço da prestação dos serviços, expresso pela Taxa de Administração, inclui todos os custos envolvidos na 
prestação dos serviços, inclusive tributários e administrativos, como também o fornecimento dos cartões 
eletrônicos. 
 
8.4 - A taxa para reemissão do cartão será de R$ ................. (...............).  
 
8.5 - A CONTRATADA deverá emitir a primeira nota fiscal após o término do primeiro mês da prestação de serviços 
 
8.6 - Não haverá reajuste de preços no prazo de vigência do contrato e, na hipótese de prorrogação contratual, 
observar-se-ão as normas da Legislação Federal para concessão de reajuste anual. 
 
8.7 - O valor correspondente à TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será objeto de faturamento  na mesma fatura juntamente 
com o valor dos VALES, porém a CONTRATADA indicará em separado na fatura, os respectivos valores dos vales e 
da taxa de  administração. 
 
8.8 - Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo 
de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para as 
CONTRATANTES. 
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8.9 - O pagamento cujo vencimento recair em sábados, domingos, feriados, inclusive bancário, ponto facultativo, 
será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista a CONTRATADA qualquer tipo de atualização monetária 
. 
 
8.10 -  Na nota fiscal de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá destacar o percentual do valor definido como 
base de cálculo para retenção das contribuições devidas à Seguridade Social, conforme definido em instruções 
normativas do INSS. 
 
8.11 - Sendo certo que à Prefeitura não cabe a obrigação de pagamento do valor correspondente às quantidades 
estimadas inicialmente, e sim aos quantitativos efetivamente realizados e apropriados mensalmente. 
 
8.12 - No presente exercício as despesas decorrentes do ajuste correrão por conta das despesas nºs: .... 
 
CLÁUSULA NONA– DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO: 
 
9.1 - O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da data de sua  assinatura, prorrogável na forma 
do artigo 57, inciso II da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
9.2 - Por ocasião dos pagamentos, a critério da CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA  comprovar sua regularidade 
fiscal e trabalhista relativa à execução dos serviços contratados, mediante apresentação de cópias das últimas guias 
de recolhimento do ISS e do FGTS, acompanhadas de declaração em que ateste a correspondência dos  recolhimentos 
ao objeto contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
 
10.1 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou 
parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes 
sanções, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas no Edital de Pregão Presencial nº  027/2022: 
 
a)Advertência; 
b)Multas na forma prevista neste Contrato; 
c)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração d )Pública, 
por ato exclusivo da Exmo. Prefeito Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que ocorrerá quando a CONTRATADA   
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes, observado o término do prazo da sanção aplicada com base 
subitem anterior. 
 
10.1.1 - DAS MULTAS: 
 
10.1.1.2 O atraso na execução do serviço sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) do valor 
mensal do contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após o que, será considerada 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
 
10.1.1.3 - Multa pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual: 2,50% (dois e meio por cento) sobre o valor 
mensal do contrato, à época da infração; 
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10.1.1.4 - Multa pela inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato; 
 
10.1.1.5 -  Multa pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor do total contrato; 
 
10.2 -  As multas serão descontadas diretamente dos pagamentos. 
 
10.3 -  Para aplicação das penalidades descritas acima, será instaurado procedimento administrativo específico, 
sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes. 
 
10.4 - As multas são independentes e não eximem a CONTRATADA da plena execução do objeto contratado. 
 
10.5 - O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, 
sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido 
à CONTRATADA. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando-se ao competente processo executivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS: 
 
11.1 -  A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA sempre que ocorrer 
circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente ajuste e bem assim no caso da mesma se 
recusar ou dificultar à CONTRATANTE ou seus prepostos, a livre fiscalização do fornecimento, na forma prevista 
neste ajuste ou ainda nos casos de paralisação do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
12.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, fica expresso 
que a fiscalização da execução deste ajuste será exercida pela CONTRATANTE, através de representante designado, 
nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados, sendo certo que as      decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1 - Com relação ao presente instrumento são asseguradas à CONTRATANTE todas as prerrogativas previstas no 
artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
13.2 - Constitui direito da CONTRATADA a indenização pelo que houver fornecido, bem como por outros prejuízos 
regularmente comprovados, desde que tais prejuízos não lhe sejam imputáveis, no caso de ser declarada a nulidade 
do presente ajuste. 
 
13.3 - As alterações e a rescisão obedecerão ao disposto nos artigos 65, 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e Normas  
Complementares. 
13.4 - Nenhum fornecimento ou execução de serviços fora das especificações deste ajuste poderá ser realizados, 
ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE. 
 
13.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelas cláusulas e preceitos de direito público e, supletivamente, pelos 



  

         Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo   

38 
 

princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 
 
13.6 - A CONTRATADA aceita integralmente e irretratavelmente as normas e condições estabelecidas no Edital de 
Pregão Presencial nº 027/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO COMPETENTE: 
 
14.1 - Todas as questões suscitadas pelo presente ajuste, não resolvidas por via administrativa, serão dirimidas no 
Foro da Comarca de Cruzeiro, competente para eventuais ações judiciais, em atendimento ao disposto no artigo 55, 
§ 2o, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
14.2 - É por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em quatro vias iguais e 
rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas signatárias. 
 
 

Cruzeiro,______, de ___________, 2022. 

 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 
 

 

Testemunhas: 
 

 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
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ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada na Administração, e Gerenciamento de Cartão 

Magnético e/ou Eletrônico, assim como as respectivas cargas de créditos mensais, munidos de senha 

de acesso, para aquisição de gêneros de alimentícios em estabelecimentos comerciais (Supermercados, 

Hipermercados, Atacadistas, Minimercados, Padarias, Açougues, Hortifúti/Sacolão) e demais 

estabelecimentos que comercializem alimentos, obrigatoriamente dentro do Município de Cruzeiro, 

bem como também em outros Municípios da região, que serão destinados aos Servidores Públicos 

Municipais da Prefeitura do Município de Cruzeiro, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado 

a critério da Administração, pelo prazo legal, em conformidade com a Legislação de Programa de 

Alimentação do Trabalhador - PAT” 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 
1. Estamos CIENTES de que: 

 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos à 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, 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) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 
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. 

 
LOCAL e DATA:    



  

         Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo   

40 
 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: THALES GABRIEL FONSECA 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 341.554.948-84 

E-mail: thales_gabrielf@hotmail.com 

Assinatura:    

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

Nome: THALES GABRIEL FONSECA 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 341.554.948-84 

E-mail: thales_gabrielf@hotmail.com 

Assinatura:    
 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: DANILO DE ALMEIDA REZENDE 
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CPF: 

E-mail: 
Assinatura:    

 

Pela contratada: 

Nome:   

Cargo:   

CPF:    

E-mail:   

Assinatura:    

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

 

Nome: DANILO DE ALMEIDA REZENDE 
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CPF: 

E-mail: 
Assinatura:    

mailto:thales_gabrielf@hotmail.com
mailto:thales_gabrielf@hotmail.com

