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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 

Processo nº:   284/2019 

Modalidade: Pregão Presencial nº  016/2019– PP 

Tipo: MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PODENDO SER TAXA PERCENTUAL 

NEGATIVA. 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO 

EDITAL DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, situada na Rua dos Três Poderes, nº 65 (antiga 

Rua Bahia) Jardim Paulista, Município de Suzano, Estado de São Paulo, representada 

pela sua Mesa Diretiva, traz ao conhecimento dos interessados que realizará certame 

licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PODENDO SER TAXA PERCENTUAL NEGATIVA, destinado à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNCIPAL 

DE SUZANO, conforme o Termo de Referência anexo.  

 

1.2. O presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, autorizado 

pelo Ato da Mesa nº 051/2019, de 21 de novembro de 2019, será regido pela Lei 

Federal nº 10.520/02, e pelo Decreto Municipal nº 7.370/05 e suas alterações e, ainda, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Complementar Federal nº 

 

Data da realização: 10 DE MARÇO DE 2020. 

Horário de credenciamento: 10h00min 

Horário de início do certame (abertura): 10h30min 

Local da Realização: Rua dos Três Poderes, nº 65 (antiga Rua Bahia) - Jardim Paulista – 

Município de Suzano – Estado de São Paulo. 

 

1. PREÂMBULO 
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www.camarasuzano.sp.gov.br/certames 

 

1.9. Integram este Edital os seguintes modelos que dele formam anexos inseparáveis: 

 

a) ANEXO I: Instrumento para credenciamento (modelo de procuração); 

123/06 e suas alterações, bem como pelos preceitos de direito público pertinentes e 

pelas condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.3. A sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe será realizada no Plenário da 

Câmara Municipal de Suzano, localizado na Rua dos Três Poderes (antiga Rua Bahia) 

nº 65, Jardim Paulista, Município de Suzano – Estado de São Paulo. 

 

1.4. A sessão pública do presente certame ocorrerá no dia  10   de março de   2020, às 

10h30min, sendo o credenciamento dos interessados iniciado às 10 horas do mesmo 

dia, impreterivelmente. 

 

1.5. A sessão a que alude o subitem anterior será conduzida pelo pregoeiro Oficial, o  

Sr. OSMAR ALVES DA SILVA, ou suas substitutas, auxiliado pela Equipe de Apoio, todos 

designados pela Portaria nº 222/2019, de 12 de junho de 2019.    

 

1.7. Na eventualidade de não haver expediente na Câmara Municipal de Suzano, por 

fato superveniente à fixação de datas que coincida com a data designada para a 

entrega dos envelopes, o início do julgamento, ou a continuidade deste, ocorrerá no 

1º (primeiro) dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no 

entanto, o pregoeiro definir outra data e horário, fazendo a divulgação no QUADRO 

DE AVISOS GERAIS, na PÁGINA DA INTERNET (Home Page) da Câmara Municipal de 

Suzano e nos jornais nos quais tenha havido chamamentos ao presente certame. 

 

1.8. O presente Edital encontra-se disponível, a todos e quaisquer interessados, no 

mural do átrio da sede do Poder Legislativo e na página oficial da Câmara Municipal 

de Suzano na Internet, no seguinte endereço: 
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b) ANEXO II: Declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação; 

c)  ANEXO III: Declaração de submissão aos termos do Edital; 

d) ANEXO IV: Declaração de microempresa ou EPP; 

e) ANEXO V: Termo de Referência; 

f) ANEXO VI: Declaração de que a licitante não emprega Menor(es) de Idade; 

g) ANEXO VII: Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

h) ANEXO VIII: Declaração de que a licitante não foi declarada inidônea; 

i) ANEXO IX: Declaração de que a licitante se encontra em situação regular 

perante a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia; 

j) ANEXO X: Declaração de que a licitante atende às normas relativas à saúde e 

segurança do trabalho; 

k) ANEXO XI: Declaração de veracidade e fidelidade das informações e 

documentos apresentados; 

l) ANEXO XII: Modelo de proposta de taxa; 

m) ANEXO XIII: Modelo de declaração de apresentação de rede credenciada na 

data de contratação; 

n)  ANEXO XIV: Modelo de apresentação de rede credenciada (a ser apresentada 

pelo vencedor da licitação 30 dias após a homologação do certame); e, 

o)  ANEXO XV: Minuta do Contrato. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O 

FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNCIPAL DE SUZANO, conforme o Termo de Referência 

que forma o Anexo V deste Edital. 

 

2.2. Os pagamentos decorrentes deste certame licitatório onerarão a dotação 17.17.17 

01.031 7040 4051 3.3.90.39 – Outros serv. de terceiros – PJ, do orçamento vigente. 

 

2.3. O valor estimado máximo do contrato resultante deste certame será de, até, R$ 

1.015.200,00 (hum milhão e quinze mil e duzentos reais). 
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3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

3.2. Os esclarecimentos poderão ser solicitados por e-mail: 

cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br, por fax: (11) 4744-8000 ramal 8081 ou, ainda, por 

correspondência com aviso de recebimento (AR) a ser enviada no endereço da 

Câmara constante no preâmbulo deste instrumento. 

 

3.3. Eventuais solicitações de esclarecimentos ou impugnações poderão ser 

protocolizadas no Protocolo da Câmara Municipal de Suzano, das 9h às 16h no 

mesmo endereço constante no preâmbulo deste Edital ou por correio eletrônico, por 

arquivo subscrito pelo representante legal da licitante, devendo estar em formato pdf. 

 

3.3.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

 

3.4. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será 

tornada pública no site www.camarasuzano.sp.gov.br/certames, sendo 

responsabilidade dos interessados o acompanhamento das informações ali 

disponibilizadas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar do presente certame as pessoas jurídicas do ramo pertinente 

ao objeto desta licitação, que preencherem as condições de credenciamento 

constantes neste Edital. 
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4.2. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições aqui 

estabelecidas, bem como o pleno respeito à legislação correlata e os princípios da 

probidade administrativa. 

 

4.3. Estão impedidas de participar desta licitação as pessoas jurídicas: 

 

4.3.1. que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, 

cumprindo penalidade de suspensão temporária ou impedimento do direito de 

licitar ou contratar com o Município de Suzano, de acordo com a Súmula nº 51 do 

TCE/SP; 

 

4.3.2. declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

 

4.3.3. reunidas sob a forma de consórcio, não importando o seu formato; 

 

4.3.4. enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

4.3.5. que se apresentarem na licitação como subcontratada de outra licitante; 

 

4.3.6. em estado de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se em 

recuperação judicial cujo plano esteja homologado pelo juízo competente; 

 

4.3.7. das quais participem, seja a que título for, servidor da Câmara Municipal ou 

seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

 

4.4. A observância das vedações contidas nesta cláusula, seus parágrafos e subitens é 

de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeitará às 

penalidades cabíveis. 

 

5. DA FASE DE CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Na sessão pública para recebimento das Propostas e da Documentação de 
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Habilitação, a proponente (ou seu representante) deverá se apresentar para 

credenciamento junto ao pregoeiro devidamente munido de documento que o 

credencie a participar do certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 

identificar-se, exibindo o original da cédula de identidade (RG) ou de outro 

documento, legalmente equivalente, que contenha fotografia. 

 

5.2. O credenciamento será feito com a entrega de cópia autenticada do estatuto 

social, contrato social ou outro documento de registro comercial, devidamente 

acompanhado da última alteração estatutária ou contratual consolidada, ambos 

devidamente registrados, no qual constem expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações. As cópias poderão ser autenticadas pelo pregoeiro ou 

membro da equipe de apoio, mediante a apresentação do documento original. 

 

5.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento 

público ou particular de procuração, em original com firma reconhecida ou 

respectiva cópia autenticada, da qual constem poderes específicos para formular 

lances verbais, negociar preço e condições, oferecer descontos, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da licitante, conforme modelo que forma o ANEXO 

I deste Edital. 

 

5.4. No caso do credenciamento por instrumento de procuração mencionado no item 

anterior, deverá ser entregue cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato 

social, e da última alteração estatutária ou contratual consolidada, no qual sejam 

expressos os poderes do mandante para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

5.5. Cada licitante credenciará apenas 01(um) representante, e este deverá 

representar apenas uma empresa, e será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada. 
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5.6. A ausência do credenciado, após o início da sessão pública do certame, sem 

autorização do pregoeiro em qualquer momento de seu transcorrer, importará a 

perda do direito de intervenção nos atos subsequentes da sessão. 

 

5.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos 

documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no certame. 

 

5.8. As declarações de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, submissão 

aos termos do Edital e Declaração de Microempresa ou EPP, de acordo com os 

modelos respectivamente constantes dos “ANEXOS II, III e IV” deste instrumento, 

deverão ser entregues ao Pregoeiro no ato do credenciamento da proponente, 

apresentadas em 01(uma) via cada, fora dos Envelopes de Proposta de Taxa e de 

Documentação de Habilitação, devidamente assinadas pelo seu representante ou 

seu bastante procurador. 

 

5.9. A não apresentação, na fase de credenciamento, das declarações que formam 

os ANEXOS II e III implicará no não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos 

envelopes contendo a Proposta de Taxa e a documentação de habilitação e, 

portanto, na não aceitação da proponente no certame. 

 

5.10. A exceção de cópia simples do documento de identidade do representante 

legal ou de seu procurador, todas as demais cópias de documentos somente serão 

aceitas se AUTENTICADAS por cartório competente ou pelo pregoeiro ou membro da 

equipe de apoio, mediante a apresentação do documento original. (art. 32 da Lei 

8.666/93 e art. 3º, II, da Lei nº 13.726/2018)  

 

5.11. A falta ou a incorreção dos documentos mencionados nos parágrafos desta 

cláusula implicará na exclusão da empresa em participar do certame, enquanto não 

suprida a falta ou sanada a incorreção, durante a fase de credenciamento. 

 

5.12. A substituição do credenciado, após o início do certame, só será permitida com 

a anuência do Pregoeiro. 
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5.13. As cópias autenticadas digitalmente serão consideradas válidas após a 

verificação de sua autenticidade. 

 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE TAXA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os envelopes “Proposta de Taxa” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão do 

pregão imediatamente após a fase de credenciamento. 

 

6.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Taxa e à Documentação de 

Habilitação deverão ser entregues separadamente, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do órgão licitador; número  do pregão e do processo; 

razão social e CNPJ da proponente; e, respectivamente, descrevendo os títulos dos 

conteúdos, no seguinte formato: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019-PP– PROCESSO Nº 284/2019 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE TAXA 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019 - PP  – PROCESSO Nº 284/2019 

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE..............................................CNPJ....................... 

 

6.3. A Câmara Municipal de Suzano não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta de Taxa” e de “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues 

ao Pregoeiro até a data e horários definidos neste Edital. 

 

7. DA PROPOSTA DE TAXA 
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7.1. A proposta de taxa deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável 

identificado como Envelope nº 1, na forma prescrita no item “6.2”, em papel timbrado 

da empresa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto expressões 

técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador com todas as suas folhas 

numeradas sequencialmente e, devendo constar: 

 

a) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

b) Número do PROCESSO; 

c) OBJETO; 

d) Razão Social; 

e) Número do CNPJ; 

f) Número da Inscrição ou Cadastro Municipal; 

g) Endereço completo da empresa licitante; 

h) Telefone; 

i) Endereço de e-mail institucional e e-mail pessoal; 

j) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias (a contar da data de abertura do 

envelope de documentação/proposta); 

k) Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de documento 

fiscal idôneo na Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal 

de Suzano e devidamente atestado pela sua DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; 

l) Prazo para início dos serviços: Os serviços deverão ser iniciados no prazo de, até, 

10 (dez) dias úteis após a assinatura do termo contratual, podendo o prazo ser 

prorrogado à pedido da CONTRATADA, desde que, devidamente justificado e 

aceito pela Administração; 

m) Duração do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até os limites 

previstos no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 

n) Declaração de que se responsabiliza por todas as despesas diretas e indiretas 

incidentes sobre o objeto, inclusive os tributos e encargos (sociais e trabalhistas) 

correspondentes, bem como qualquer outro ônus que porventura possa recair 

sobre o objeto da presente licitação; 
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o) Nome completo, cargo, estado civil, CPF, RG, endereço completo da 

residência e conta de endereçamento de e-mail pessoal e de e-mail institucional 

do representante legal que irá assinar o contrato pela proponente, conforme 

exigência do TCESP, para o caso da licitante ser vencedora do certame; e, 

p) Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

 

7.2. A proposta de taxa deverá ser firme e precisa, sem alternativas de taxas, preços 

ou quaisquer outras condições ou opções. 

 

7.3. Será desconsiderada a proposta que contiver oferta de vantagem não prevista 

neste Edital ou taxa percentual vinculada à oferta de outra licitante. 

 

7.3.1. Para todos os efeitos legais e de direito, será considerada nula e sem 

nenhum efeito qualquer inserção à proposta que não esteja prevista no presente 

Edital. 

 

7.4. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital 

e seus respectivos anexos, bem como seja omissa ou apresente irregularidade ou 

defeito capaz de dificultar o seu julgamento. 

 

7.5. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

de todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

 

7.6. De acordo com o inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, serão 

desclassificadas as propostas cujos valores contratuais excedam o valor estimado da 

contratação ou que apresentem taxas manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aquelas que não venham a ter demonstradas a sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

licitado. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 
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8.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

 

8.1.1 No Envelope nº 2 – Documentação de Habilitação – deverá constar cópias 

dos seguintes documentos: 

 

a.  Por terem sido apresentadas durante a fase do credenciamento, ficam as 

licitantes dispensadas da apresentação do estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no envelope de documentos de 

habilitação (envelope nº 2); 

 

8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

8.2.1 No Envelope nº 2 – Documentação de Habilitação – deverá constar os 

seguintes documentos: 

 

a. Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

 

b. Certidão de regularidade de tributos mobiliários para com a Fazenda Municipal 

do domicílio ou sede da licitante, expedida pela Secretaria Municipal das 

Finanças, Fazenda ou órgão equivalente (não serão aceitas ou consideradas 

certidões de dívida ativa, tributos imobiliários, taxa de funcionamento, etc); 

 

c. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

 

d. Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

8.2.2. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do § 

único do artigo 47 da Lei Complementar Federal nº 123/06 c/c artigo 4º, caput, do 

Decreto Federal nº 8.538/15, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 

das licitantes somente será exigida para efeito de contratação. 
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8.2.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto 

acima implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nas formas da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

8.3.1. O envelope deverá conter a seguinte documentação quanto a 

qualificação econômico-financeira: 

 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, emitida em data não 

superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data designada para a 

realização da sessão pública do certame, sendo certo que mesmo sendo a 

licitante filial, a certidão deverá estar em nome da matriz. Na hipótese da 

certidão estar positiva o licitante deve apresentar comprovante da 

homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial em vigor; 

 

b. Balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

 

c. Na alínea anterior, somente serão aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: publicados em diário oficial; ou 

publicados em jornal; ou por cópia registrada na junta comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou por cópia extraída do livro diário devidamente autenticado na junta 

comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente - inclusive 

com os respectivos termos de abertura e de encerramento ou SPED. 
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8.3.2.  A boa situação financeira da licitante será aferida na forma do art.31, § 3º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, considerando o valor do Patrimônio Líquido. 

 

  

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.4.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado que comprove(m) o desempenho de atividades da mesma natureza do 

objeto deste certame, conforme Súmula nº 30 do TCESP, onde conste, inclusive, 

declaração de inexistência de qualquer fato desabonador em relação à licitante. 

 

 8.4.2. Fica reservado à Câmara Municipal de Suzano o direito de solicitar à 

licitante, cópia(s) do(s) contrato(s) ao(s) qual(is) se refere(m) tal(is) documento(s), 

a fim de dirimir eventuais dúvidas acerca da descrição do objeto no(s) 

atestado(s), bem como efetuar eventuais diligências por telefone ou sítios oficiais. 

 

8.4.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

a) Fornecimento de objeto da mesma natureza 

b) A identificação da pessoa jurídica emitente; 

c) Nome e cargo/função do signatário; 

d) Endereço completo do emitente; 

e) Prestação de serviços da mesma natureza do objeto; e, 

f) Telefone e/ou e-mail. 

 

8.5. OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE Nº 2 

 

8.5.1. Juntamente com os documentos referidos neste item (Cláusula 8), serão 

apresentados para fins de habilitação, dentro do Envelope nº 2: 

 

a) Declaração de que a proponente não possui trabalhadores menores de 18 

anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
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trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do art. 27 da 

Lei Federal 8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 

forma da Lei, conforme modelo constante do ANEXO VI; 

 

b) Declaração de que nenhum diretor (ou gerente) da licitante foi 

condenado por quaisquer dos crimes ou contravenções previstos no art. 1º da 

Lei Estadual nº 10.218/99, nos prazos previstos em seu § 1º, bem como de que 

comunicará, durante a vigência do contrato, a ocorrência dos mesmos, 

dentre seus empregados, de que venha a ter conhecimento, conforme 

modelo constante do ANEXO VII; 

 

c) Declaração de que a licitante não se encontra declarada inidônea para 

licitar e contratar com qualquer poder ou órgão do Município de Suzano ou 

suspensa do direito de com ele(s) licitar ou contratar, conforme modelo 

constante do ANEXO VIII; 

 

d) Declaração de que a licitante se encontra em situação regular perante a 

Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, em obediência ao Decreto 

Estadual nº 42.911/98, conforme modelo constante do ANEXO IX; 

 

e) Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança do 

trabalho,   conforme modelo constante do ANEXO X; 

 

f) Declaração de veracidade e fidelidade de todos os documentos e 

informações apresentados, conforme modelo que forma o ANEXO XI. 

 

g) Declaração de que, na data da assinatura do instrumento contratual a 

proponente considerada adjudicatária, apresentará listagem de sua rede 

credenciada (devidamente identificada contendo razão social e endereço) 

para a utilização do benefício do VALE-ALIMENTAÇÃO, onde constem as 

quantidades exigidas no Termo de Referência (ANEXO V) deste instrumento, 

cujo modelo de apresentação forma o ANEXO XIV; 



 

 
Pág.15 de 88 

Edital Pregão Presencial nº 016/2019 
CPL/EAP 

19
49

1919

 

8.5.2. As declarações previstas no subitem “8.5.1” deverão ser redigidas em papel 

timbrado da licitante, devidamente assinadas pelo responsável legal ou de seu 

bastante procurador (em conformidade com o contrato social) e constando o 

respectivo CNPJ da proponente. 

 

8.5.3. Os documentos para credenciamento e habilitação poderão ser 

apresentados em original ou por cópias autenticadas, na forma da Lei nº 

13.726/18. 

 

8.5.4. Em caso de apresentação do documento original, o Pregoeiro e sua equipe 

de apoio realizarão a cópia do documento na sessão, com a sua respectiva 

autenticação; 

 

8.5.5. Fica dispensada a autenticação de certidões obtidas pela internet 

apresentadas em original. 

 

8.5.6. Todos os documentos apresentados pelo licitante, inclusive os originais, 

serão anexados ao processo licitatório; 

 

8.5.7. Fica dispensada apresentação de autenticação dos documentos, 

porventura, emitidos pela própria Câmara Municipal de Suzano. 

 

9. DA ETAPA COMPETITIVA E DO JULGAMENTO 

 

9.1. Após o credenciamento e identificação dos representantes das proponentes e 

recebimento das Declarações e dos Envelopes de Propostas de Preço e de 

Documentação de Habilitação, o pregoeiro declarará encerrado o credenciamento 

e iniciará a ETAPA COMPETITIVA (de lances). 

 

9.2. Encerrada a etapa de credenciamento, não mais serão admitidos novos licitantes. 
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9.3. Abertos os envelopes de Propostas, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em 

seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo com eles. 

 

9.4. Será selecionada, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PODENDO SER TAXA PERCENTUAL NEGATIVA e aquelas que 

tenham apresentado propostas de percentagens sucessivas e superiores em até 10% 

(dez por cento) à melhor proposta. 

 

9.5. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de taxa (percentual) nas condições 

definidas na cláusula anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o 

máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 

que sejam as percentagens contidas nas propostas apresentadas. 

 

9.6. Às licitantes classificadas, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de taxas distintas e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de MAIOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

9.7. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, estiverem 

empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

Na hipótese de inabilitação da vencedora, se necessário, será realizado sorteio entre 

as remanescentes até que se obtenha uma proposta apta a ser declarada 

vencedora. 

 

9.8.  Os lances serão em formato percentual e nenhum deles poderá ser inferior a  0,1% 

(hum décimo). 

 

9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando 

mantida a última taxa apresentada por ela, para efeito de posterior ordenação das 

propostas. 
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9.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 

 

9.11. A etapa competitiva (de lances) será considerada encerrada quando todos os 

participantes não mais realizarem lances verbais e serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de taxas, 

considerando para as selecionadas, a última ofertada.  

 

9.12. O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta, com base na 

classificação de que trata o item “9.11”, com vistas à elevação do desconto 

percentual e a respectiva redução do valor estimado da contratação. 

 

9.13. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto 

ao objeto e a proposta, da primeira classificada, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

9.13.1. Considerada aceitável a oferta de menor taxa de administração, será 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

9.14. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação da primeira classificada, o 

pregoeiro examinará a sua aceitabilidade, quanto a documentação apresentada, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.14.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos deste 

Edital e sua TAXA DE ADMINISTRAÇÃO seja compatível com as praticadas no 

mercado, bem como com o valor limite da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

9.14.2. Sendo aceitável a oferta, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação, com base na 

documentação apresentada. 
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9.15. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital e dos requisitos de 

habilitação, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame e o objeto 

a ela adjudicado. 

 

9.16. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

da habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes classificadas, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora 

do certame e o objeto a ela adjudicado. 

 

9.17. Nas situações previstas no subitem “9.14.1”, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido o melhor desconto para a 

Administração, obedecido o subitem “9.19”. 

 

9.18. Durante a etapa de julgamento, o pregoeiro poderá suspender a sessão para a 

realização da(s) diligência(s) que se fizer(em) necessária(s) para a corroboração da 

proposta mais vantajosa para a administração. 

 

9.19. Será recusada a proposta cujo valor global de contratação seja superior ao 

orçamento reservado para a contratação, conforme as cotações/pesquisas 

constantes dos autos do processo, bem como taxa de administração manifestamente 

inexequível, cabendo à licitante a comprovação da sua exequibilidade, quando 

solicitado pelo pregoeiro, no prazo por este estipulado. 

 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para apresentação das razões de recurso, ficando as demais proponentes desde logo 
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intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

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

autos. 

 

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de interposição de recurso, nos termos do art. 4º, inciso XX, da 

Lei Federal 10.520/02. 

 

10.3. Os eventuais recursos serão decididos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

10.4. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, neste caso, a Mesa 

Diretiva da Câmara Municipal de Suzano. 

 

10.5. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6. O resultado do recurso será público e divulgado mediante publicação no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E.), comunicado a todas as licitantes via e-mail e 

disponibilizado na página oficial da Câmara Municipal de Suzano na Internet, no 

seguinte endereço eletrônico: 

 

www.camarasuzano.sp.gov.br/certames 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto à licitante 

vencedora. 

 

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatados a regularidade dos 

atos procedimentais, a autoridade competente, neste caso, a Mesa Diretiva da 

Câmara Municipal de Suzano, adjudicará o objeto à licitante vencedora. 
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11.3. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o resultado será 

homologado pela Mesa Diretiva da Câmara. 

 

11.4. Homologado o certame, a adjudicatária terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

proceder a apresentação da relação de estabelecimentos credenciados que 

atendam à totalidade das exigências constantes do Anexo V – Termo de Referência, 

conforme modelo de apresentação que forma o ANEXO XIV deste edital. 

 

11.5. Constatada a validade e a veracidade das informações contidas na relação de 

estabelecimentos apresentada, a adjudicatária será convocada para, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, efetuar a assinatura do termo contratual. 

 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

12.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do 

contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por 

cento) sobre o valor estimado do contrato, nos termos dos §§ 1º e 2º e caput do art. 56 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.1.1. Se a garantia for prestada em dinheiro, seu valor será depositado em 

conta remunerada na Caixa Econômica Federal. 

 

12.2. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais e, se em dinheiro, com o valor dos juros produzidos. 

 

12.3. A não prestação da garantia eventualmente solicitada equivale à recusa 

injustificada da celebração do contrato, sujeitando a adjudicatária às penalidades 

cabíveis. 

 

12.4. A cada aditamento ou apostilamento contratual (prorrogação de vigência, 

elevação do número de benefícios ou alteração do valor individual do benefício), a 
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contratada deverá fornecer garantia de forma proporcional, obedecido o percentual 

fixado no item “12.1” deste termo editalício. 

 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Confirmada a fidedignidade da rede credenciada apresentada e fornecida a 

garantia contratual, a contratação será formalizada mediante celebração de 

contrato, cuja minuta contratual integra o presente Edital como ANEXO XV. 

 

13.2. A adjudicatária deverá, na data estabelecida na convocação, comparecer à 

Diretoria de Compras, Suprimentos e Patrimônio, cujo endereço consta no Preâmbulo, 

para efetuar a assinatura do termo contratual. 

 

13.3. Na assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária deverá: 

 

a) Apresentar Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 

b) Comprovar sua Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

 

c) Provar sua a regularidade para com a Fazenda Municipal de sua sede ou 

domicílio, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos 

de negativa, expedida pela Secretaria Municipal ou repartição competente. 

 

d) Comprovar a sua regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

13.4. Caso a documentação não seja apresentada na data estabelecida na 

convocação, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 48 horas, comprovar a 

situação de regularidade de que tratam os subitens do parágrafo anterior, mediante a 
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apresentação das respectivas certidões, com prazos de validade em vigência, sob 

pena da preclusão do direito à contratação. 

 

13.4.1. Na hipótese de a adjudicatária ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte o prazo acima estipulado será de 05 (cinco) dias úteis, podendo, a critério 

da Administração, ser prorrogado por igual período, nas formas da lei. 

 

13.5. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a sua regularidade fiscal ou na 

hipótese de invalidação do ato de habilitação ou, ainda, quando convocada dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular ou se 

recusar a assinar o instrumento contratual, serão convocadas as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação final do torneio. 

 

13.6. Nos termos da legislação vigente, é facultada a Câmara Municipal de Suzano, 

quando a adjudicatária for convocada a assinar o contrato e não comparecer no 

prazo estipulado no item anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a cumprir 

com sua proposta, convocar as LICITANTES REMANESCENTES, na ordem de 

classificação, para que o façam nas mesmas condições da proposta originalmente 

adjudicada. 

 

13.7. No momento da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária informará, 

por escrito, o número da conta corrente de sua titularidade, para fins de pagamento. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

 

14.1. O serviço contratado corresponderá ao descrito no Termo de Referência, 

devendo ser executado no período de 12 (doze) meses, prorrogáveis, nos termos do 

art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, correndo por conta da contratada todas as 

despesas acessórias aos serviços objeto do certame. 
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14.2. O serviço somente será recebido se executado nas mais perfeitas condições e 

atestado pela DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, que acompanhará e fiscalizará a 

sua execução. 

 

15. DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento pelo serviço prestado será feito pela Câmara Municipal de Suzano 

no prazo de vencimento da nota fiscal/fatura, após ser conferida e atestada pela 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, sendo certo que deverá ser apresentada com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para a sua conferência e a provisão de 

pagamento. 

 

15.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua reapresentação, desde 

que escoimada da(s) causa(s) de sua devolução. 

 

15.3. O pagamento será efetuado na forma de crédito em conta corrente de 

titularidade da contratada ou por meio de boleto bancário por ela emitido, conforme 

opção a ser destacada no escopo do documento fiscal.  

 

 

16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a 

Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa e o 

contraditório, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, 

as sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA da minuta contratual (ANEXO XV). 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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17.1. as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança do certame e da contratação. 

 

17.2. Este instrumento deverá ser lido e interpretado na sua íntegra. 

 

17.2.1. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento, dúvida ou 

discordância de seus termos, após o período prescrito no item “3.1”. 

 

17.3. Será dada vista às proponentes interessadas, tanto das Propostas de Taxa como 

dos Documentos de Habilitação, cujos envelopes tenham sido abertos no transcorrer 

da sessão. 

 

17.4. Os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados poderão ser 

devolvidos após o encerramento do certame licitatório, mediante solicitação por 

escrito e assinada por quem de direito. 

 

17.5. É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão do 

pregão. 

 

17.6. O pregoeiro ou a autoridade competente, neste caso a Mesa da Câmara, em 

qualquer fase ou etapa da licitação, poderá promover diligência(s) destinada(s) a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 

como solicitar aos órgãos competentes, a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar as suas decisões, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciada antes ou 

durante o ato da sessão pública. 

 

17.7. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas 

proponentes presentes. 
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17.8. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura do certame, sendo ainda possível a 

promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo. 

 

17.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, no transcorrer a sessão pública de Pregão. 

 

17.10. Se houver indícios de conluio entre as licitantes, ou de qualquer outro ato de 

má-fé, a Câmara Municipal de Suzano comunicará os fatos verificados aos órgãos 

competentes para as providências cabíveis.  

 

17.11. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório, sujeitando-se o autor as sanções legais e administrativas aplicáveis, 

conforme dispõe o art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações posteriores. 

 

17.12. Tendo em vista o disposto no art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

alterações posteriores, fica implícito que cada interessado em participar do certame 

deverá se encontrar em pleno gozo de seus direitos para contratar com a 

Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese 

contrária, nas cominações do parágrafo único do mesmo artigo. 

 

17.13. Será admitida a demonstração de regularidade fiscal e trabalhista também por 

meio de certidão positiva com efeitos de negativa, nas formas da legislação vigente. 

 

17.14. A Câmara Municipal de Suzano reserva a si o direito de revogar o presente 

certame por razões de interesse público ou anulá-lo, no todo ou em parte, por vício ou 

ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício ou mediante provocação 

de terceiros, conforme disposto no art. 49 da Lei Federal de Licitações. 
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17.15. A participação no presente certame implica para as licitantes a aceitação 

plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital 

e de seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 

 

17.16. O descumprimento das disposições do Termo de Referência (Anexo V) deste 

edital ensejará ao licitante sua exclusão do presente certame. 

 

17.17. A contratação pretendida com este certame deverá ser executada em estrita 

conformidade com as prescrições deste instrumento convocatório e seus anexos. 

 

17.18. Correrão por conta da Câmara Municipal de Suzano as despesas que incidirem 

sobre a formalização deste processo, inclusive as decorrentes de sua publicação, nos 

termos da legislação vigente. 

 

17.19. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Mesa da Câmara 

Municipal de Suzano, observados os preceitos de direito público e as disposições 

contidas na Lei Federal nº 10.520/02; no Decreto Municipal nº 7.370/05 e, no que 

couber, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666 e pela Lei Complementar nº 123/06. 

 

17.20. Para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente edital, fica 

estabelecido o Foro da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18. DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação do objeto ora pretendido se justifica pela obrigatoriedade 

legal do fornecimento do benefício Vale-Alimentação ao funcionalismo, conforme 

determinação expressa na Lei Complementar Municipal nº 190/10 (Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipal de Suzano), bem como na Lei Municipal nº 5.171/2019. 
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Registre-se que o quantitativo de estabelecimentos credenciados solicitados pelo 

termo de referência visa a proporcionar uma maior efetividade ao benefício, bem como 

propiciar maior comodidade ao funcionalismo. 

 

Por fim, o torneio destina-se a garantir na contratação a observância do princípio 

constitucional da isonomia, sendo processado e julgado em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

 

Presidente

 

 

 

 

____________________________ 

Ver.  Edirlei Junio Reis 

1º Secretário 

_____________________________ 

Ver. José Silva de Oliveira 

2º Secretário 

 

 

 

 

Suzano,14 de fevereiro de 2020.

 ] 

 

A MESA DIRETIVA – AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ver. JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO 
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ANEXO I 
 

MODELO DE INSTRUMENTO PARA CREDENCIAMENTO (modelo de procuração) 

 

 

Ref.: Processo nº 284/2019  

 Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

(em papel timbrado da Licitante) 

 

PROCURAÇÃO 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede na 

______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes 

para junto a CONTRATANTE, praticar os atos necessários para representar a outorgante na 

licitação mencionada acima, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou 

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 

Ref.: Processo nº 284/2019  

 Pregão Presencial nº 016/2019- PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do 

art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumprimos plenamente os requisitos para habilitação exigida neste Edital. 

 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (submissão aos termos do Edital) 

 

 

 Ref.: Processo nº 284/2019  

 Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

( .......................................... empresa ........................................ ), inscrita no CNPJ sob nº 

............................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ..............................., 

portador da Carteira de Identidade  RG nº ..................., DECLARA, que SE SUBMETE 

integralmente aos termos do EDITAL acima mencionado. 

 

 

......................, ... de ............... de ........ 

(Local) (Data) 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 Ref.: Processo nº 284/2019  

 Pregão Presencial nº 016/2019-PP  

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

(nome/razão social) .........................., inscrita no CNPJ nº ......................,por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr(a) .........................................., portador (a) da Cédula de 

Identidade nº ................................. e CPF nº....................................., DECLARA, sob as penas 

da lei, ser 

 

 (     )   Microempresa 

OU 

(     )  Empresa de Pequeno Porte 

 

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 

§4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

Obs.: Favor assinalar somente uma das alternativas acima. 

 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO V 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA 

MUNCIPAL DE SUZANO”. 

 

 

1. O benefício vale-alimentação será fornecido através de cartões 

eletrônicos/magnéticos com chip de segurança, em PVC, com sistema de 

controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das 

transações eletrônicas, através de sua digitação em equipamento POS/PDV ou 

similar pelo servidor no ato da aquisição dos gêneros alimentícios nos 

estabelecimentos credenciados. 

 

2. Todos os cartões deverão ser protegidos por senha pessoal intransferível. 

 

3. Os cartões deverão ser personalizados contendo os seguintes dados: 

 

a) Razão social da CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO;  

b) Nome do servidor beneficiário; 

c) Controle de emissão por número sequencial; e, 

d) Data de validade do cartão. 

 

4. O sistema de gerenciamento de cartões deverá disponibilizar os seguintes serviços 

para o funcionalismo da Câmara, mediante aplicativo de celular disponível para 

sistema IOS e Android: 

 

 Consulta de saldo e extrato dos cartões; 

 Consulta de relação atualizada da rede de estabelecimentos credenciados; 

 Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano, via internet ou através de 

central telefônica; 

 Solicitação de 2ª. via de cartão e de 2ª. via de senha, pela internet ou através 

de central telefônica; 
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 Alteração de senha; 

 Bloqueio de cartão; 

 Emissão de extrato detalhando datas, créditos, débitos e locais de utilização. 

 

5. A contratada deverá disponibilizar sistema informatizado (on-line) de 

gerenciamento dos benefícios acessível à DRH/CMS – Diretoria de Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Suzano, permitindo a execução das seguintes 

funcionalidades mínimas: 

 

 Operações de cadastro; 

 Emissão e cancelamento de cartões;  

 Emissão e cancelamento de pedidos;  

 Consulta de saldo e extratos;  

 Emissão de relatórios;  

 Solicitação de pedidos individualmente, para funcionário específico e em 

determinado valor;  

 Acompanhamento do status das solicitações. 

 

6. Os pedidos mensais de recarga e/ou créditos serão efetuados pela DRH/CMS 

entre os dias 18 a 23 de cada mês. 

 

7. Excepcionalmente, no mês de implantação do sistema e no mês de dezembro de 

cada ano, a DRH poderá estabelecer uma data para pedido de carga e/ou 

crédito nos cartões, divergente daquela estabelecida no item anterior. 

 

8. Os créditos nos cartões deverão ser efetuados mensalmente, até o 1º (primeiro) 

dia útil, nos quantitativos e horários estipulados pela DRH/CMS, cuja solicitação 

será encaminhada com um prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência. 

 

9. Para atender novas admissões (provimento), após o período mencionado no item 

“5” deste termo de referência, a DRH poderá solicitar à eventual contratada, 

créditos complementares aos originais, com antecedência de até 5 (cinco) dias 

úteis à data prevista para o crédito. 

 

10. A DRH credenciará junto à contratada, todos os servidores beneficiários dos 

créditos, no prazo de até 10 (dez) dias, após a assinatura do Contrato. 
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11. A entrega dos cartões deverá ser no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data do pedido da DRH. 

 

12. Os cartões, conforme especificado no item “01” deste Termo Referencial, deverão 

ser entregues em envelopes lacrados, contendo Manual Básico de Utilização ou 

Manual de Instruções ou publicação equivalente, na DRH, no endereço constante 

no Preâmbulo deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas. 

 

13. A substituição dos cartões deverá ser no prazo máximo de 5 dias corridos, após a 

sua notificação, quando detectada qualquer divergência no ato da conferência. 

 

14. Em se tratando de emissão de segunda via de cartão por perda, roubo ou 

extravio e/ou reemissão de senha, o prazo para entrega será de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da data em que o pedido for recepcionado. 

 

15. Não será cobrada da Câmara Municipal de Suzano taxa pela reemissão de 

cartão no caso de defeitos, perda, furto, roubo ou extravio. 

 

16. A eventual contratada deverá manter, no mínimo, o mesmo número de 

credenciados exigidos neste Termo de Referência durante todo o período de 

execução contratual, comunicando mensalmente, a DRH da Câmara Municipal 

de Suzano, a ocorrência de novos credenciamentos e suas respectivas 

alterações, além de exigir dos estabelecimentos credenciados as identificações 

de sua adesão ao sistema, em locais de fácil visualização. 

 

17. Os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos, devendo 

obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos mensais, sem validade para 

utilização. 

 

18. Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade 

mínima de 120 (cento e vinte) dias, para que os beneficiários possam utilizá-los. 

 

19. Para fins de detalhamento regional do Município de São Paulo, serão 

consideradas as regiões constantes do mapa  a seguir transcrito. 
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Fonte: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/wKbbEXGNOAI4McqSOcqokq6qZlWATHMRXdlBHnUU3qBsyJllu_Vk2VXe

FSe0WK6Bk89S9-KupFmOIQDrb_m2edUTXzktKQ 
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20. O vale alimentação deverá obrigatoriamente ser aceito em: 

 

20.1. ATACADISTAS: 

 

a. No mínimo 3 (três) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes no 

município de Suzano (SP) , sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 

b. No mínimo 3 (três) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes no 

município de Mogi das Cruzes (SP) , sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 

c. No mínimo 3 (três) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes na Zona 

Leste do município de São Paulo (SP) , sendo destes pelo menos 1 (um) de 

cadeia nacional; 

d. No mínimo 2 (dois) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes na Zona 

Sul do município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 

e. No mínimo 2 (dois) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes na Zona 

Norte do município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de 

cadeia nacional; 

f. No mínimo 2 (dois) estabelecimentos atacadistas de diferentes redes na Zona 

Oeste do município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de 

cadeia nacional; 

 

20.2. HIPERMERCADOS: 

 

a. No mínimo 3 (três) hipermercados de diferentes redes na Zona Leste do 

município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 

b. No mínimo 2 (dois) hipermercados de diferentes redes na Zona Norte do 

município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 
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c. No mínimo 2 (dois) hipermercados de diferentes redes na Zona Sul do município 

de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional; 

d. No mínimo 2 (dois) hipermercados de diferentes redes na Zona Oeste do 

município de São Paulo (SP), sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia 

nacional; 

e. No mínimo 2 (dois) hipermercados de diferentes redes no município de Mogi 

das Cruzes (SP) , sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional; 

f. No mínimo 1 (um) hipermercado no município de Guarulhos (SP); 

g. No mínimo 1 (um) hipermercado no município de Mauá (SP); 

h. No mínimo 1 (um) hipermercado no município de Suzano (SP). 

 

20.3. SUPERMERCADOS: 

 

a. No mínimo 5 (cinco) supermercados de diferentes redes no município de 

Suzano (SP); 

b. No mínimo 5 (cinco) supermercados de diferentes redes no município de Mogi 

das Cruzes (SP); 

c. No mínimo 5 (cinco) supermercados de diferentes redes na Zona Leste do 

município de São Paulo (SP); 

d. No mínimo 4 (quatro) supermercados de diferentes redes na Zona Norte do 

município de São Paulo (SP); 

e. No mínimo 4 (quatro) supermercados de diferentes redes na Zona Sul do 

município de São Paulo (SP); 

f. No mínimo 4 (quatro) supermercados de diferentes redes na Zona Oeste do 

município de São Paulo (SP); 

g. No mínimo 03 (três) supermercados de diferentes redes em cada um dos 

municípios a seguir relacionados; 

- Arujá (SP); 

- Ferraz de Vasconcelos (SP); 

- Guarulhos (SP); 

- Itaquaquecetuba (SP); 

- Jacareí (SP); 

- Mauá (SP); 
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- São Caetano do Sul (SP); 

- São Vicente (SP). 

h. No mínimo 2 (dois) supermercados de diferentes redes em cada um dos 

municípios a seguir relacionados; 

- Biritiba-Mirim (SP); 

- Poá (SP); 

- Ribeirão Pires (SP); 

- Salesópolis (SP). 

 

20.4. AÇOUGUES: 

 

a. No mínimo 05 (cinco) açougues de diferentes redes em cada um dos 

municípios ou regiões a seguir relacionados; 

- Suzano (SP); 

- Mogi das Cruzes (SP); 

- São Paulo – Zona Leste. 

b. No mínimo 05 (cinco) açougues de diferentes redes em cada um dos 

municípios ou regiões a seguir relacionados; 

- São Paulo – Zona Norte; 

- São Paulo – Zona Sul; 

- São Paulo – Zona Oeste. 

c. No mínimo 03 (três) açougues de diferentes redes em cada um dos municípios 

a seguir relacionados; 

- Arujá (SP); 

- Ferraz de Vasconcelos (SP); 

- Guarulhos (SP); 

- Itaquaquecetuba (SP); 

- Jacareí (SP); 

- Mauá (SP); 

- São Caetano do Sul (SP); 

- São Vicente (SP). 

d. No mínimo 02 (dois) açougues de diferentes redes em cada um dos municípios 

a seguir relacionados; 



 

 
Pág.39 de 88 

Edital Pregão Presencial nº 016/2019 
CPL/EAP 

19
49

1919

- Biritiba-Mirim (SP); 

- Poá (SP); 

- Ribeirão Pires (SP); 

- Salesópolis (SP). 

 

20.5. PADARIAS: 

 

a. No mínimo 05 (cinco) padarias de diferentes redes em cada um dos municípios 

ou regiões a seguir relacionados; 

- Suzano (SP); 

- Mogi das Cruzes (SP); 

- São Paulo – Zona Leste. 

b. No mínimo 04 (quatro) padarias de diferentes redes em cada um dos 

municípios ou regiões a seguir relacionados; 

- São Paulo – Zona Norte; 

- São Paulo – Zona Sul; 

- São Paulo – Zona Oeste. 

c. No mínimo 03 (três) padarias de diferentes redes em cada um dos municípios a 

seguir relacionados; 

- Arujá (SP); 

- Ferraz de Vasconcelos (SP); 

- Guarulhos (SP); 

- Itaquaquecetuba (SP); 

- Jacareí (SP); 

- Mauá (SP); 

- São Caetano do Sul (SP); 

- São Vicente (SP). 

d. No mínimo 02 (duas) padarias de diferentes redes em cada um dos municípios 

a seguir relacionados; 

- Biritiba-Mirim (SP); 

- Poá (SP); 

- Ribeirão Pires (SP); 

- Salesópolis (SP). 
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21. A adjudicatária terá o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação da rede 

credenciada anteriormente exigida e a sua apresentação deverá ser realizada 

por meio de relação impressa ou eletrônica (em formato MS-Excel ou pdf), 

contendo somente o quantitativo exato de estabelecimentos credenciados 

exigidos por este termo e no formato constante do ANEXO XIV. 

 

21.1. Na relação a ser apresentada deverá constar SOMENTE o quantitativo 

exato ao atendimento do solicitado neste termo de referência, conforme 

o item “20” e seus subitens. 

 

21.2. A apresentação pela adjudicaria em formato, quantidade por tipo de 

estabelecimento ou por localização, bem como forma diversa do modelo 

constante no ANEXO XIV deste edital ensejará a não aceitação e o não 

recebimento da listagem entregue. 

 

21.3. O prazo para apresentação é de (trinta) dias a contar a adjudicação do 

certame. A adjudicatária poderá, a seu critério, apresentar 

antecipadamente a relação exigida, bastando comunicar com 24 horas 

de antecedência à Diretoria de Compras da Câmara Municipal. 

  

22. O recebimento da relação de credenciados que forma o ANEXO XIV, bem como 

a verificação do formato de sua apresentação, será efetuada pela Diretoria de 

Compras, Suprimentos e Patrimônio da Câmara Municipal de Suzano. 

 

23. À Câmara Municipal de Suzano é facultado o direito a diligenciar in loco os 

estabelecimentos credenciados apresentados pela adjudicatária, a fim de 

verificar a veracidade das informações prestadas, a real existência e/ou a sua 

localização, bem como conferir a aceitação do cartão/vale fornecido pela 

adjudicatária. 

 

24. A qualquer tempo, após a assinatura do instrumento contratual, a Diretoria de 

Recursos Humanos da Câmara (DRH/CMS) poderá solicitar à contratada a 
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comprovação da manutenção do quantitativo mínimo de estabelecimentos 

credenciados fixados por este Termo Referencial. 

 

25. Considerações sobre os tipos de estabelecimentos requeridos: 

 

25.1. ATACADISTAS: 

 

Comércios atacadistas são estabelecimentos comerciais de elevadas 

dimensões destinados à comercialização de produtos em grandes 

quantidades e volumes, sendo o elo intermediário entre fabricantes e 

varejistas, para tanto comprando e vendendo de incontáveis 

fornecedores. Em decorrência disso, os produtos neles ofertados são mais 

baratos por também serem destinados à revenda. Uma das características 

principais deste tipo de comércio é o desconto dado na aquisição de 

quantidades maiores do mesmo produto em relação ao preço unitário 

praticado. Possuem estacionamento controlado de grandes dimensões a 

fim de atender a um significativo volume de clientes simultaneamente. 

 

25.2. HIPERMERCADOS: 

 

Os hipermercados são estabelecimentos de grande porte, com área de 

venda superior a 5.000 metros quadrados. Oferecem todas as 

funcionalidades de um supermercado, porém com uma variedade muito 

maior de produtos e serviços dos mais diversos, que vão além de 

alimentação e produtos de higiene, limpeza e perfumaria, 

comercializando roupas, calçados, ferragens, acessórios de beleza, artigos 

de cama, mesa e banho ou eletrodomésticos e uma infinidade de outros 

produtos. Muitos hipermercados possuem restaurante, lanchonete e lojas 

de serviços nas suas dependências, podendo ser tanto da empresa 

quanto de outros proprietários aos quais foram locados os espaços, tais 

como: lotéricas, lavanderias, perfumarias, cafés, farmácias, sorveterias, 

bancas de revistas e jornais, etc. 
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Por sua natureza, a infraestrutura de um hipermercado é muito mais 

complexa do que aquela de um supermercado, consequentemente, suas 

instalações são projetadas para o atendimento a milhares de pessoas, 

possuindo amplo estacionamento. Na área interna há setores próprios e 

independentes de padaria, açougue, pescados, etc.. Dadas as suas 

enormes dimensões, os hipermercados costumam atender a grandes 

regiões consumidoras, como grupos de bairros e até mesmo a população 

de uma cidade inteira que se desloca ao local em busca de toda a 

praticidade e diversidade de produtos e serviços oferecidos, além de 

preços reduzidos, promoções e melhores condições de pagamento. 

 

25.3. SUPERMERCADOS: 

 

Os supermercados são estabelecimentos que comercializam uma grande 

variedade de produtos e marcas para atendimento das necessidades de 

alimentação, higiene e limpeza. Geralmente são subdivididos em sessões 

independentes, como “padaria”, “hortifrúti”, "açougue", etc. Possuem área 

de venda entre 300 a 5000 metros quadrados e infraestrutura muito maior 

do que os mercados comuns, de forma a suportar a quantidade de 

produtos e permitir uma ampla circulação de pessoas. Contam com 

estacionamento controlado, área de atendimento ao cliente, bebedouros 

e banheiros públicos. Na parte frontal de um supermercado geralmente se 

encontram a área dos caixas, autosserviço (banheiros, água, carrinhos, 

etc.) e atendimento ao cliente. Em seu interior, estão as sessões de 

produtos expostos para venda, normalmente dispostos em grandes 

prateleiras e fileiras e, na parte de trás, encontra-se seções de padaria, 

açougue, frios, hortifrutigranjeiros. 

É comum que os supermercados sejam filiais de redes do ramo e que os 

preços praticados sejam inferiores em comparação aos mercados, 

minimercados e empórios, uma vez que a sua comercialização é muito 

mais intensa e volumosa. 

 

25.4. PADARIAS: 
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As padarias são um tipo de comércio muito comum no Brasil, 

particularmente no Estado de São Paulo. Trata-se uma modalidade 

empresarial cuja atividade econômica principal é a venda de produtos 

oriundos da panificação e da confeitaria, comercializando, ainda, lanches 

e salgados. Na quase totalidade dos estabelecimentos do gênero são 

vendidos artigos alimentícios de primeiríssima necessidade 

complementares à refeição matutina, tais como: laticínios, açúcar, 

manteiga, margarina, café em pó, chá, achocolatado, assim como pães, 

bolos, biscoitos e sucos industrializados, cabendo registrar que em alguns 

estabelecimentos, aos finais de semana, é preparado e vendido frango 

assado no espeto. A maioria dos estabelecimentos do gênero possui 

apenas um único caixa e na existência de estacionamento, quando há, 

inexiste controle de acesso e permanência, sendo comumente contíguo à 

própria calçada do ponto onde está localizado. 

 

25.5. AÇOUGUES: 

 

Açougues são estabelecimentos comerciais cuja principal atividade 

econômica é a venda direta ao consumidor de carne verde, isto é, fresca, 

não salgada. Em razão do alto grau de perecibilidade do produto 

comercializado, os órgãos reguladores exigem elevados padrões de 

higiene e limpeza. Afinal, o consumo de carne está presente em várias 

refeições tradicionais do país, da feijoada ao churrasco, assim como nas 

festividades e nas comidas diárias do povo brasileiro. 

Sendo a carne é um dos principais produtos de consumo doméstico, este 

item é um dos mais recorrentes em listas de compras e nas compras diárias 

dos consumidores. Normalmente, estes estabelecimentos atendem a uma 

pequena área, como, por exemplo, um bairro, sendo comum a 

propriedade individual ou familiar. Possuem área física reduzida e muitas 

vezes não dispõem se quer de estacionamento. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENORES 

(art. 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93) 

 

 

Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

(em papel timbrado da Licitante)  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A.............................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob  

nº.........................................................., por intermédio de seu representante legal ou 

bastante procurador o (a) Sr (a)..............., portador (a) do RG 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (       ). 

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

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

(em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 

interessada em participar do processo licitatório acima, declaro sob as penas da lei, que 

nenhum diretor (ou gerente) desta entidade foi condenado por quaisquer dos crimes ou 

contravenções previstos no artigo 1º da Lei Estadual nº 10.218 de 12/03/99, nos prazos que 

trata seu § 1º. Declaro também que comunicarei à Câmara Municipal de Suzano, durante 

o período em que o contrato estiver vigente, a ocorrência de condenação de qualquer 

de seus empregados, decorrente de prática dos referidos crimes ou contravenções, de 

que venha a ter conhecimento. 

 

......................, ... de ............... de ........ 

(Local) (Data) 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 

 

Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

D E C L A R O, sob as penas da Lei, para fins do processo licitatório em epígrafe, que 

a empresa / entidade.................................................................................................não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar qualquer poder ou órgão da 

municipalidade de Suzano, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto 

à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico–

financeira. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

Nome completo:.............................................................................. 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE A SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

(em atendimento ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/98) 

 

 

 

Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

  

Eu (nome completo), representante legal da empresa / entidade (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no processo licitatório em epígrafe, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do § 6º do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 

1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante a Secretaria 

do Trabalho -, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 

 

 

 

http://www.emplasa.sp.gov.br/sijur/05%20Licitaçoes/05.02.%20Legislação%20do%20Estado%20de%20São%20Paulo/01.%20Lei%20Estadual%20n.6.544,%20de%2022%20de%20novembro%20de%201989.htm
http://www.emplasa.sp.gov.br/sijur/05%20Licitaçoes/05.02.%20Legislação%20do%20Estado%20de%20São%20Paulo/01.%20Lei%20Estadual%20n.6.544,%20de%2022%20de%20novembro%20de%201989.htm
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS A SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

 

 

A......................................................(razão social), por seu representante legal, interessada 

em participar do certame modalidade acima mencionado, declara, sob as penas da lei, 

que observa as normas relativas a saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

 

 

 

Ref.: Processo nº  284/2019 

Pregão Presencial nº016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante)  

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

A.......................................(razão social), DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, 

a veracidade e fidelidade de todos os documentos e informações apresentados no 

âmbito do certame licitatório acima mencionado. 

 

......................, ... de ............... de ........  

(Local) (Data)  

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XII 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

Ref.: Processo nº 284/2019 

Pregão Presencial nº 016/2019-PP 

 (em papel timbrado da Licitante) 

 

OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNCIPAL 

DE SUZANO 

 

Razão Social:____________________________________ CNPJ:__________________ Nº da  

Nº da Inscrição Estadual________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Telefone: (   )____________________ E-mail Institucional: ________________________  

E-mail Pessoal:_______________________________ 

 

  

BENEFICIÁRIOS 

(A) 

VALOR 

BENEFÍCIO EM 

JAN/2020 

(B) 

VALOR TOTAL 

ANUAL  

  

TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR TOTAL 

ANUAL COM 

TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

180 R$ 470,00 R$ 1.015.200,00 ______% R$ _____________ 

 

A empresa.........................................................DECLARA, sob as penas da lei, que se 

responsabiliza por todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto, 

inclusive os tributos e encargos (sociais e trabalhistas) correspondentes, bem como 

qualquer outro ônus que porventura possa recair sobre o objeto da presente licitação; 
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Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope de 

documentação/proposta; 

 

Prazo para o início da prestação do serviço: O serviço deverá ser iniciado no prazo de, 

até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

 

Duração do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até os limites previstos 

no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

Condições de pagamento: 05 (cinco) dias (após a entrega de documento fiscal idôneo 

na Diretoria de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Suzano e 

devidamente atestada pela DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS). 

 

Informações do responsável pela assinatura do contrato: 

Nome completo:_____________________________________________ 

Estado civil:______________Cargo:_____________________________ 

CPF ____________________RG _____________________________ 

Endereço completo: __________________________________________ 

E-mail pessoal: ___________________________________ 

E-mail institucional: ________________________________ 

 

......................, ..... de ............... de ..........  

(Local) (Data)  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura e identificação do representante legal ou bastante procurador 

 

Nome completo:.............................................................................. 

 

RG.: ......................................... Órgão Expedidor...............UF........ 
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ANEXO XIV 

MODELO DE RELAÇÃO DE REDE CREDENCIADA 

 (A SER APRESENTADA 30 DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME) 

 

ATACADISTAS 

 

Município: SUZANO (SP)   03 (três) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          
 

Município: MOGI DAS CRUZES (SP)   03 (três) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA LESTE   03 (três) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA SUL   02 (dois) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA NORTE   02 (dois) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          
 

Município: SÃO PAULO – ZONA OESTE   02 (dois) atacadistas de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

HIPERMERCADOS 

 

Município: SÃO PAULO – ZONA LESTE   03 (três) hipermercados de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA NORTE   02 (dois) hipermercados de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA SUL   02 (dois) hipermercados de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA OESTE   02 (dois) hipermercados de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

Município: MOGI DAS CRUZES (SP)   02 (dois) hipermercados de diferentes redes, sendo destes pelo menos 1 (um) de cadeia nacional. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: GUARULHOS (SP)   01 (um) hipermercado. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: MAUÁ (SP)   01 (um) hipermercado. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: SUZANO (SP)   01 (um) hipermercado. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

SUPERMERCADOS 

 

Município: SUZANO (SP)   05 (cinco) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: MOGI DAS CRUZES (SP)   05 (cinco) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA LESTE   05 (cinco) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA NORTE   04 (quatro) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA SUL   04 (quatro) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA OESTE   04 (quatro) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: ARUJÁ (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: FERRAZ DE VASCONCELOS (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: GUARULHOS (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: ITAQUAQUECETUBA (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: JACAREÍ (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: MAUÁ (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: SÃO CAETANO DO SUL (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: SÃO VICENTE (SP)   03 (três) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

 

Município: BIRITIBA MIRIM (SP)   02 (dois) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: POÁ (SP)   02 (dois) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: RIBEIRÃO PIRES (SP)   02 (dois) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: SALESÓPOLIS (SP)   02 (dois) supermercados de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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AÇOUGUES 

 

Município: SUZANO   05 (cinco) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: MOGI DAS CRUZES   05 (cinco) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA LESTE   05 (cinco) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA NORTE   04 (quatro) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA SUL   04 (quatro) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA OESTE   04 (quatro) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          
 

Município: ÁRUJA (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: GUARULHOS (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: ITAQUAQUECETUBA (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: JACAREÍ (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: MAUÁ (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: SÃO CAETANO DO SUL (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO VICENTE (SP)   03 (três) açougues de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

 

Município: BIRITIBA MIRIM (SP)   02 (dois) açougue de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          
 

Município: POÁ (SP)   02 (dois) açougue de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: RIBEIRÃO PIRES (SP)   02 (dois) açougue de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SALESÓPOLIS (SP)   02 (dois) açougue de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

 

PADARIAS 

 

Município: SUZANO   05 (cinco) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: MOGI DAS CRUZES   05 (cinco) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA LESTE   05 (cinco) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA NORTE   04 (quatro) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          

 

Município: SÃO PAULO – ZONA SUL   04 (quatro) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO PAULO – ZONA OESTE   04 (quatro) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

          
 

Município: ÁRUJA (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: GUARULHOS (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          



 

 
Pág.69 de 88 

Edital Pregão Presencial nº 016/2019 
CPL/EAP 

19
49

1919

 

 

 

Município: ITAQUAQUECETUBA (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: JACAREÍ (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: MAUÁ (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          
 

Município: SÃO CAETANO DO SUL (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SÃO VICENTE (SP)   03 (três) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          

          

 

Município: BIRITIBA MIRIM (SP)   02 (duas) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          
 

Município: POÁ (SP)   02 (duas) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

 

Município: RIBEIRÃO PIRES (SP)   02 (duas) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 
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Município: SALESÓPOLIS (SP)   02 (duas) padarias de diferentes redes. 

Nome fantasia Razão Social CNPJ Endereço Telefone 

          

          
 

******************************************************************* 
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ANEXO XV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

TERMO CONTRATUAL FUNDAMENTADO NA LEI 

FEDERAL 10.520/02; LEI FEDERAL N° 8.666/93, 

ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.883/94, E SUAS 

DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES EM QUE 

FIGURAM, COMO CONTRATANTE, A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO, E COMO CONTRATADA, 

__________ __________________________________,  

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA 

CÂMARA MUNCIPAL DE SUZANO FIRMADO EM 

RAZÃO DO RESULTADO DO CERTAME LICITATÓRIO 

NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 

016/2019. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.364.933/0001-07, isenta 

de Inscrição Estadual, sediada na Rua dos Três Poderes, 65 – Bairro de Jardim Paulista, 

Município de Suzano, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, neste instrumento devidamente representada pelo seu Presidente, Exmo. 

Sr. Ver. JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO, brasileiro, administrador, 

casado,........................, portador da Cédula de Identidade RG nº........................................ e 

inscrita no CPF/MF sob nº........................................., residente e domiciliado na 

Rua............................................, Bairro ....................................., Município de Suzano, Estado 

de São Paulo, 

 

e do outro lado: 

 

..................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob nº  ............................, 

situada na (Rua/Av./Trav./Pr.) .........................................., Bairro de 

..............................................., Município de ........................................, Estado de 
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..........................................., neste ato devidamente representada por seu 

...................................., Sr(a). ..........................................................., (nacionalidade), 

(cargo/profissão), (situação civil),  portador da Cédula de Identidade RG nº  

...................................., e inscrito no CPF/MF sob nº  ........................................, residente e 

domiciliado na rua (Rua/Av./Trav./Pr.).............................., Município de ................................, 

Estado de ......................................., tendo em vista o resultado do processo licitatório, 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2019, têm entre si justa e contratada a PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 

DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNCIPAL DE SUZANO, em 

quantidades e freqüências variáveis, a qual se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  

DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente termo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO 

DA CÂMARA MUNCIPAL DE SUZANO em decorrência do resultado do certame licitatório na 

modalidade pregão presencial nº 016/2019, cujo tipo foi a menor taxa de administração, 

inclusive podendo ser taxa percentual negativa. 

 

1.2. O benefício VALE ALIMENTAÇÃO, concessão estabelecida no Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Suzano, deverá permitir a aquisição de alimentos “in natura” em 

estabelecimentos atacadistas, hipermercados, supermercados e açougues. 

 

1.3. O fornecimento do VALE ALIMENTAÇÃO deverá ser sob a forma de cartões 

personalizados com chip, contendo a razão social da CONTRATANTE, o nome do servidor 

beneficiado, numeração seqüencial, bem como dispondo de sistema de controle de 

saldo e de senha numérica pessoal e intransferível para validação da compra/transação 

eletrônica no ato de sua utilização nos estabelecimentos credenciados. 
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1.3.1. Os cartões podem ser de utilidade nacional, devendo ser 

confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e falsificações. 

 

1.4. O fornecimento variará de acordo com o número de servidores beneficiados, bem 

como pelo valor do benefício estipulado por lei. 

 

1.5. O objeto deste termo destina-se à contratação do benefício vale-alimentação para 

até o máximo de 180 (cento e oitenta) beneficiários, com valor de carga mensal de R$ 

470,00 (quatrocentos e setenta reais), por cartão. 

 

1.5.1. O valor unitário de face de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 

fixado pela Lei Municipal nº 5.171, de 28 de fevereiro de 2019, poderá a 

qualquer tempo sofrer alteração pela legislação superveniente o qual será 

formalizado através de apostilamento, nos termos do art. 65, § 8, da Lei de 

Licitações. 

 

1.5.2. O eventual aumento do valor de face do benefício em decorrência de 

lei municipal não será considerado para o cálculo do limite estabelecido pelo 

art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme depreendido do Expediente 

TC-044138/026/09, em sessão de 11/04/2017. 

 

1.6. O objeto deste Contrato poderá sofrer os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da CONTRATANTE, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSEEGGUUNNDDAA  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A fundamentação legal da presente contratação é a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 10.520/02, bem como as demais normas 

legais pertinentes. 
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2.2.  O regime de execução dos serviços será por: EMPREITADA por preços UNITÁRIOS.  

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  TTEERRCCEEIIRRAA  

DA VIGÊNCIA  

 

3.1. O presente instrumento contratual tem vigência de 12 (doze) meses, vigendo de 

____de _______________2020 até ____ de ____________ de 2021.  

 

3.2. O contrato ora celebrado poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) 

período(s), a critério da CONTRATANTE, até os limites previstos no art. 57 da Lei Licitatória. 

 

3.3. A CONTRATADA poderá se opor às prorrogações de que trata o item “3.2” deste 

contrato, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pela 

CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma 

das prorrogações do prazo de vigência. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  QQUUAARRTTAA  

DA TAXA PERCENTUAL E DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Pela prestação do serviço descrito na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA (ou receberá o desconto, no caso de taxa negativa) a importância 

referente ao percentual (positivo ou negativo) de ______% incidente sobre o valor total 

dos créditos do benefício VALE-ALIMENTAÇÃO. 

 

4.2. O valor a ser pago pelo fornecimento corresponderá ao valor total dos créditos do 

benefício VALE-ALIMENTAÇÃO solicitados pela Diretoria de Recursos Humanos da 

CONTRATANTE (acrescido/deduzido) ______________ da porcentagem de que trata o item 

anterior desta cláusula. 

 

4.2.1. O total de créditos de VALE ALIMENTAÇÃO e a respectiva taxa 

percentual incidente são independentes de qualquer encargo ou tributo, 
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cabendo à CONTRATADA o pagamento de todos os impostos e encargos 

diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 

contrato. 

 

4.2.2. O valor mensal será variável, pois é decorrente do número de servidores 

providos, exonerados e afastados no período, não sendo assegurado à 

CONTRATADA um valor fixo ou quantidade exata de beneficiários. 

 

4.3. Ao presente Contrato fica atribuído o valor estimado global de, até, R$ 

____________________(................................................), salvo o parágrafo “1.6” deste termo. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  QQUUIINNTTAA  

DO REAJUSTE DA TAXA 

 

5.1. O percentual contratado a título de taxa de Administração é fixo e não sujeito a 

qualquer alteração. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSEEXXTTAA  

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos da 

CONTRATANTE, consignados na dotação orçamentária 17 17 17 01031 7040 4051 3390 39, 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  SSÉÉTTIIMMAA  

DO PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento do serviço/fornecimento será feito pela CONTRATANTE no prazo de 

vencimento de cada nota fiscal/fatura, após ser conferida e atestada pelo seu Diretor de 

Recursos Humanos, sendo que tal documento deverá ser apresentado com 
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antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para sua conferência e provisão de 

pagamento, considerando que deverá ser pago 10 (dez) dias após o recebimento dos 

créditos. 

 

7.2. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o 

prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização 

da documentação apresentada.  

 

7.3. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o 

pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente. 

 

7.4. Todos os títulos de cobrança eventualmente emitidos pela CONTRATADA contra a 

CONTRATANTE não poderão ser negociados com terceiros. Sendo certo que a 

CONTRATANTE não estará obrigada a efetuar pagamentos que, contrariar o disposto 

neste item. 

 

7.5. O pagamento será efetuado na forma de crédito em conta corrente de titularidade 

da contratada ou por meio de boleto bancário por ela emitido, conforme opção a ser 

destacada no escopo do documento fiscal. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  OOIITTAAVVAA  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Fornecer, por meio de sua Diretoria de Recursos Humanos, os nomes e os dados 

necessários de todos os servidores beneficiários dos créditos. 

 

8.2. Credenciar os servidores de que trata o item anterior junto a CONTRATADA em até 5 

(cinco) dias, após a assinatura do Contrato. 

 

8.3. Encaminhar à CONTRATADA, entre os dias 18 a 23 de cada mês, a relação com 

indicação dos beneficiários e valores a serem creditados. 
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8.3.1. Excepcionalmente, no mês de implantação do sistema, a Diretoria de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Suzano – DRH/CMS poderá 

estabelecer uma data para pedido de carga e/ou crédito nos cartões, 

divergente daquela estabelecida no “caput”. 

 

8.3.2. Excepcionalmente, no caso de novos provimentos (admissão de 

servidores), poderão ser efetuados pedidos complementares em datas 

divergentes daquela estabelecida no “caput” deste item. 

 

8.4. Solicitar à CONTRATADA créditos complementares aos originais para atendimento de 

novos servidores providos, independentemente do prazo fixado no item anterior. 

 

8.5. Manter sob sua guarda e controle os cartões, enquanto não distribuídos aos seus 

servidores, não responsabilizando a CONTRATADA em nenhuma hipótese, pelos cartões 

que se encontrem em seu poder. 

 

8.6. Exercer ampla e total fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de 

sua Diretoria de Recursos Humanos, respeitados os limites e vedações legais. 

 

8.6.1. A CONTRATANTE, por meio de seu Diretor de Recursos Humanos, 

efetuará o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente 

instrumento, nas formas do art. 67 c/c art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e atualizações. 

 

8.7. Manter sistema de controle dos serviços executados, garantindo o fiel cumprimento 

de prazos e horários estabelecidos no presente instrumento contratual, de forma a auxiliar 

a CONTRATADA para que possa cumprir, satisfatoriamente, a prestação de serviços 

estipulados. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  NNOONNAA  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1. Iniciar os serviços nos prazos e condições estabelecidos por este contrato. 

 

9.2. Disponibilizar para a CONTRATANTE, sistema próprio para pedidos de créditos mensais, 

solicitação de emissão dos cartões, no prazo de 5 (cinco) dias corridos da assinatura do 

contrato. Este sistema deverá possibilitar também o acompanhamento dos pedidos e 

consulta via WEB. 

 

9.3. Garantir que ocorrências de inclusões e exclusões de beneficiários sejam formuladas 

por meio eletrônico – INTERNET. 

 

9.4. Confeccionar os cartões com chip correspondentes ao benefício do VALE-

ALIMENTAÇÃO, individualizados, personalizados com a razão social da CONTRATANTE, o 

nome do servidor beneficiário , a numeração de identificação sequencial e validade, 

entregando-os em envelope lacrado com manual de utilização ou publicação 

explicativa de igual finalidade e sem quaisquer ônus. 

 

9.5. Entregar os cartões no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do pedido, 

em envelopes lacrados, contendo Manual Básico de Utilização ou Manual de Instruções 

ou publicação equivalente, na DRH/CMS, no endereço da sede da CONTRATANTE, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas. 

 

9.6. Promover a sinalização por adesivos e selos identificadores e outros serviços de apoio 

e logística que otimizem e facilitem o uso pelos beneficiários da sua rede de 

estabelecimentos credenciados/conveniados. 

 

9.7. Manter, no mínimo, o mesmo número de credenciados exigidos no Termo de 

Referência – ANEXO V durante todo o período de execução contratual, bem como 

garantir a aceitação dos cartões nas redes por ela indicadas. 

 

9.8. Comprovar, sempre que solicitado e exigido pela CONTRATANTE, que possui e 

mantém o mínimo de estabelecimentos credenciados/conveniados nas quantidades 

conforme estabelecido no ANEXO V – Termo de Referência do instrumento convocatório 

do Pregão Presencial nº 016/2019. 
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9.9. Providenciar o credenciamento de outros estabelecimentos, caso ocorra a alteração 

da rede conveniada, de forma a garantir o padrão de qualidade e atendimento, em 

número suficiente de estabelecimentos, durante todo o Contrato, inclusive quando 

solicitado pela CONTRATANTE, se constatadas irregularidades no estabelecimento 

conveniado, tais como: má qualidade e falta de higiene. 

 

9.10. Disponibilizar os créditos mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil, nos quantitativos e 

horários estipulados pela DRH/CMS, cuja solicitação será encaminhada com um prazo 

mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência. 

 

9.11. Disponibilizar créditos em valores parciais decorrentes de inclusão e exclusão de 

beneficiários, quando for o caso. 

 

9.12. Arcar com os ônus relativos à logística da entrega dos cartões à CONTRATANTE. 

 

9.13. Fornecer sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, cartões substitutos nos casos de 

defeito, extravio, perda, furto e roubo. 

 

9.14. Emitir segunda via de cartão por perda, roubo ou extravio e/ou reemissão de senha, 

o prazo para entrega será de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o pedido 

for recepcionado. 

 

9.15. Disponibilizar central de atendimento via internet ou telefônico com funcionamento 

de 24 (vinte e quatro) horas por dia para comunicação de perda, roubo, furto, extravio 

ou dano, bloqueio e desbloqueio de cartão e solicitação de alteração de senha. 

 

9.16. Efetuar, pontualmente, o reembolso às empresas credenciadas sob sua inteira e 

integral responsabilidade, sendo que a CONTRATANTE não responderá, em hipótese 

alguma, solidária, nem subsidiariamente, por nenhum pagamento. 
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9.17. Responder por todos os tributos e despesas diretas e indiretas que incidirem sobre o 

fornecimento dos créditos de VALE-ALIMENTAÇÃO destinados aos servidores da 

CONTRATANTE. 

 

9.18. Alocar os recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento da prestação 

dos serviços necessários à consecução do objeto deste contrato, respondendo por todas 

as despesas com mão de obra, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

seguros, tributos e contribuições parafiscais e quaisquer outras que incidam sobre o 

objeto contratual. 

 

9.19. Manter, durante toda a execução deste Contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições que culminaram em sua 

habilitação/qualificação na fase da licitação. 

 

9.20. Garantir que os créditos disponibilizados nos cartões serão cumulativos durante toda 

a vigência da contratação, podendo ser utilizados na rede credenciada/conveniada 

até 3 (três) meses após o encerramento do contrato. 

 

9.21. Responder pela correção e qualidade dos serviços, observadas as normas éticas e 

técnicas aplicáveis. 

 

9.22. Indicar, por escrito, um funcionário ou empregado para, em seu nome, coordenar a 

execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre toda e quaisquer atividades 

relacionadas à execução do presente contrato. 

 

9.23. Atender a todas as convocações e participar de reuniões para definir itens e 

detalhes relacionados à execução dos serviços. 

 

9.24. Fornecer suporte técnico especializado para solução de eventuais problemas 

constatados pela CONTRATANTE, suprindo suas necessidades imediatas, nos prazos por 

ela estabelecidos, arcando, também, com os custos e despesas relativas a viagens, 

estadia, alimentação e outros, que possam ocorrer com o pessoal disponibilizado. 
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9.25. Permitir e facilitar a ação fiscalizadora e de controle da CONTRATANTE, 

apresentando, sempre que solicitado e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, relatórios 

gerenciais dos serviços prestados e utilização dos benefícios, as relações e 

documentação comprobatória de convênio/credenciamento e a documentação de 

sua condição de manutenção de habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômica. 

 

9.26. Responder pelos eventuais danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo seu ou de seus prepostos, na execução dos serviços 

contratados, cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover, em seu próprio 

nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias. 

 

9.27. Em cada eventual prorrogação, apostilamento ou aditivo quantitativo fornecer a 

correspondente garantia sobre o valor estimado do ajuste, nos termos dos §§ 1º e 2º e 

caput do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.28. Manter absoluto e total sigilo quanto às informações dos servidores da Câmara 

Municipal de Suzano de que venha a ter acesso em razão da execução do presente 

Contrato. 

 

9.29. Cumprir a atender a todas as exigências e especificações estipuladas pelo Termo 

de Referência do edital do pregão presencial nº 016/2019 que forma Anexo indissociável 

e inseparável deste instrumento. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  

DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

 10.1. Em caso de inexecução total ou parcial, sem justa causa, a CONTRATANTE a seu 

exclusivo critério, mediante procedimento que garanta o contraditório, aplicará, à 

CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 

a. Advertência; 

b. Multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor 
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global estimado do presente contrato, até o limite máximo de 10% (dez 

por cento); 

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a 

CONTRATADA: 

 

I - Cometer faltas reiteradas na prestação do serviço. 

II - Prestar informações inexatas ou criar embargos à fiscalização; 

III - Transferir ou ceder suas obrigações, total ou parcialmente, a 

terceiros; 

IV - Prestar o serviço contratado em desacordo com este 

instrumento, independente da obrigação de fazer as correções 

necessárias às suas expensas.  

 

d. Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, quando a 

CONTRATADA se recusar a prestar o serviço contratado. 

 

10.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

 

10.3 As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a 

respectiva notificação, sob pena de cobrança judicial. 

 

10.4 Na hipótese de persistência, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, considerar 

rescindido o contrato, sem prejuízo do ressarcimento por eventuais perdas e danos 

verificados; 

 

10.5 Cumulativamente, poderá a CONTRATANTE, a seu critério, declarar a suspensão 

temporária da CONTRATADA de participação em licitações por si promovidas, nos termos 

do inciso IV do artigo 87, Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  

DA NOVAÇÃO 
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11.1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 

neste contrato, ou a ocorrência de descumprimento de qualquer obrigação da 

CONTRATADA, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que 

poderá ser exigida a qualquer tempo. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSEEGGUUNNDDAA  

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato. 

 

12.1.1. Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, 

reclamem execução por terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente ao 

objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e 

civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades de 

subcontratação, quando solicitado pela CONTRATANTE. 

 

12.1.2. Desde que a alteração social ou a modificação da finalidade ou, 

ainda, da estrutura da empresa comprovadamente não prejudique a 

execução do contrato, fica facultado à Câmara Municipal de Suzano admitir 

a cessão ou transferência do contrato para a nova pessoa jurídica resultante 

da fusão, cisão ou incorporação, total ou parcial da CONTRATADA. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  TTEERRCCEEIIRRAA  

DAS COMUNICAÇÕES 

 

13.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas como 

regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por 

telegrama no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento. 

 

13.2. Também serão consideradas como regularmente efetuadas as comunicações feitas 

através de e-mail entre ambos os prepostos da CONTRATANTE e da CONTRATADA, desde 
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que contendo solicitação de confirmação de leitura. 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUAARRTTAA  

DA RESCISÃO 

 

14.1 – A rescisão se dará: 

 

a. por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e 

atualizações posteriores. 

 

b. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo de licitação, desde que haja conveniência para a 

CONTRATANTE. 

 

c. por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

 

d. por decretação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, 

dissolução judicial ou qualquer alteração social da CONTRATADA que 

prejudique a sua capacidade de executar fielmente o presente 

contrato, a critério da CONTRATANTE. 

 

14.2. O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de forma unilateral e 

administrativamente, total ou parcialmente, independentemente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito de qualquer 

indenização se esta: 

 

a) Falir ou entrar em recuperação judicial; 

 

b) Ter seus Diretores, títulos protestados; 

 

c) Transferir o presente contrato, no todo ou em parte, à terceiros, sem 

anuência expressa da CONTRATANTE; e, 

 

d) Estiver impossibilitada de dar perfeito e cabal desempenho às 

obrigações assumidas.   
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14.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressa e cabalmente o direito da 

CONTRATANTE de rescindir administrativamente o presente contrato ou parte dele. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  QQUUIINNTTAA  

DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

15. Nos termos parágrafo “12.4” do edital do certame nº 016/2019, a cada aditamento ou 

apostilamento contratual (prorrogação de vigência, elevação do número de benefícios 

ou alteração de seu valor de face), a contratada deverá fornecer garantia de forma 

proporcional, obedecido o percentual fixado no mencionado edital.  

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSEEXXTTAA  

DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

16.1. Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a integrá-lo, com plena 

validade entre as partes, independente de transcrição, o respectivo Edital do Pregão 

Presencial nº 016/2019 e todos os seus Anexos, além da proposta apresentada pela 

CONTRATADA e da seguinte legislação que lhe é aplicável: 

 

a. Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

b. Lei Federal nº 10.520/02; 

c. Demais normas e regulamentações complementares aplicáveis à 

espécie; e, 

d. Decreto Municipal nº 7.370/05 e suas alterações. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  SSÉÉTTIIMMAA  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Correrão por conta da Câmara Municipal de Suzano as despesas que incidirem 

sobre a formalização deste contrato, aí incluídas, inclusive, as decorrentes de sua 
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publicação, nos termos da legislação vigente. 

 

17.2. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 

desacordo com este contrato. 

 

 

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDÉÉCCIIMMAA  OOIITTAAVVAA  

DO FORO 

 

18.1. Fica eleito o foro de Comarca de Suzano, Estado de São Paulo para a solução de 

qualquer pendência relativa a este instrumento, bem como sua resolução, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda 

deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes. 

 

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 4 

(quatro) vias de igual teor e forma e para um só efeito e na presença das testemunhas 

de costume. 

 

Suzano, ..... de ..................... de 2020. 

 

 

 

Câmara Municipal de Suzano 

Ver. JOAQUIM ROSA  

Presidente 

CONTRATADA 

Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Preposto/Sócio/Procurador

 

 

 

Testemunhas: 

 

1._________________ 2._____________________

 

 



______ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

Contratante:  Câmara Municipal de Suzano 

Contratada: 

CNPJ n°:                                                                                        Contrato n°: ____/2020 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO DA CÂMARA MUNCIPAL DE 

SUZANO. 
 

Valor Global: R$ _____________ (.........................................................................). 
 
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, 

do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 

e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os 

despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 

eletrônica aos interessados. 

 

 

Suzano, ____de _______________ de 2020. 

 

 

 

 
 

______________________________ _______________________________ 
CONTRATANTE CONTRATADA 

 


