
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN°001/2013

PROCESSOADMINISTRATIVO003/2013

CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE PREGÃON° 001/2013

Edital de licitação pregão presencial
para contração de empresa
especializada em administração,
gerenciamento, emissão, distribuição
e fornecimento de cartão magnético
na forma de vale alimentação para os
servidores da Câmara Municipal de
Carazinho.

A CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,pessoa jurídica de direito
público, CNPJ n° 89.965.222/0001-52 com sede na Avenida Flores da
Cunha, 799 CEP 99.500-000, Carazinho - RS, neste ato representado pelo
Presidente Vereador Otto A.Gerhardt Neto, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com a Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002, a Lei Complementar n°
123/06 no que dispõem seus artigos 42 a 49, decreto n° 3.555/2000 e a Lei
Municipal 7.630 de 2013 que instituiu o vale alimentação, torna público
para o conhecimento dos interessados que, às 10:00 horas, do dia 22 do
mês de Abril de 2013, o Pregoeiro e a Comissão de Apoio designada pela
Portaria n.o 024/2013 se reunirá na Cãmara Municipal com a finalidade de
receber documentos de habilitação e propostas, objetivando a contração de
empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de cartão magnético na forma de vale
alimentação para os servidores da Cámara Municipal de Carazinho.

1- DOOBJETO:
A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada em serviços de fornecimento de vale alimentação
eletrônica (cartão eletrônico) para atendimento a Câmara Municipal de
Carazinho, conforme especificações constantes do TERMODE REFERÊNCIA
anexo I e clausulas e condições discriminadas nos anexo V que contém a
minuta do instrumento contratual que regerá a contratação pretendida.
1.1- As licitantes concorrentes á prestação dos serviços objeto desta
licitação, deverão atender integralmente as disposições constantes deste
Edital, e de seus anexos.
2- DAS CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO: f.
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2-1- Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2- Somente poderão participar desta licitação pessoas juridicas legalmente
estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato
social específique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente
licitação.
2.3- Nãopoderão partícipar da presente licitação:
2.3.1- Consórcio de pessoas jurídicas.
2.3.2- Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o ente
público.
2.3.3- Pessoa jurídica do mesmo grupo econõmíco ou com os mesmos sócios
de outra que esteja participando desta licitação.
2.3.4- Não poderão participar das licitações nem contratar com a Cãmara
Municipal, dirigentes ou empregados do Município.
2.3.5 - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto
da licitação, Cadastradas no SICAF(sistema de cadastramento unificados de
fornecedores) que no dia, hora e local designados para a realização do pregão
se fizerem presentes nos termos do item 3 deste edital.

3- CREDENCIAMENTO NA LICITAÇÃO:
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou,
tratando-se de sociedades Comercial, o ato constitutivo registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b) .Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração publica ou
particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os i3ndicados na alínea
"a" que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2- O representante legal e o procurador deverão identificar-se ao Pregoeiro,
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto e a carta de
credenciamento conforme modelo do anexo IH do edital IA carta de
credenciamento deverá esta fora dos envelopes 01 e 02).
3.3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada.
3.4- A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão
importará a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo
autorização expressa do Pregoeiro.

DAEPROPOSTASDEENVELOPESDOS4. DA ENTREGA
DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO: t
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4.1- No dia, hora e local determinado no preãmbulo deste edital, cada
Licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares, na sessão pública, não
sendo admitido o recebimento de proposta de interessados retardatário.
4.2- A declaração da Licitante de Inexistência de fato impeditivo à
habilitação, que se constitui no Anexo 11e deverá ser apresentado fora dos
envelopes n° I e 2.
4.3- Aproposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados, contendo em sua parte externa,
além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPEW 01- PROPOSTA
A CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO
PREGÃOPRESENCIALN° 01/2013
PROPONENTE (NOME COMPLETO
DAEMPRESA)
CNPJ/ENDEREÇO
E-MAIL/TELEFONE/PESSOA PARA
CONTATO

ENVELOPEW 02 - DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO
PREGÃOPRESENCIALN° 01/2013
PROPONENTE (NOME COMPLETO
DAEMPRESA)
CNPJ/ENDEREÇO
E-MAIL/TELEFONE/PESSOA PARA
CONTATO

4.4- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e
redigida em lingua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração.
4.5- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas
com o selo de autenticação ou copia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio.
4.5.1- Qualificação Técnica: Declaração fornecida por pessoa jurídica de
direito publico ou privada, comprovando que o licitante tenha prestado
Serviços iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação (Atestado de
Capacidade Técnica).
4.6- Deverá ser considerada desclassificada a proponente que deixar de
atender a qualquer exigência acima formulada.

5 - DA PROPOSTA- Envelope n° 01
5.1. O Envelope nO 1, referente à "Proposta Comercial", deverá conter
proposta, em única via elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado
da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou emendas, numerada
sequencialmente e rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na
última folha pelo representante legal da licitante.
5.2- A "Proposta Comercial" deverá ser redigida em papel timbrado da
licitante, contendo nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do
licitante, se houver, prazo de validade da proposta (não i rior a 30 dias).
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5.3- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, no endereço
citado, no período vespertino até o dia e hora designados para abertura da
licitação e deverá conter os seguintes elementos, facultado ao licitante
acrescer aqueles que julgarem pertinentes:
a) Apresentação da taxa de Administração para totalidade do objeto da
presente licitação (vales-Alimentação), expressa em percentual (%) até o
máximo de 1%e não sendo permitida a taxa negativa, datada e assinada
pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas.
b)Validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos;
c) Forma de pagamento;
d) Na taxa de Administração deverão estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos, tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais obrigações
fiscais e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto
licitado - inclusive descontos ofertados.
e) Declaração de que não haverá caréncia para o inicio do fornecimento dos
serviços, objeto da Licitação.

6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -
ENVELOPEN° 1
6.1 - Aproposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ da proponente, E-MAIL, telefone e pessoa para
contato;
b) Numero do processo e da Concorréncia;
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em
conformidade com as especificações do anexo I deste edital;
d) Preço para consecução do objeto do referido edital que deverá ser
expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária.
Nos preços ofertados pela licitante deverão estar inclusos todos os custos
diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital, a CÃMARAMUNICIPAL
não caberá qualquer custo adicional;
6.2 - Os Serviços especializados em fornecimento de Vales Alimentação
(cartão eletrônico), para atender a CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,
deverão atender a todas as especificações constantes do TERMO DE
REFERENCIAanexo I deste edital. DEVENDOCONTERA RELAÇÃODOS
DE NOMINIMO15 (quinze) ESTABELECIMENTOSCONVENIADOSCOMOS
SERVIÇOSDE VALEALIMENTAÇÃOEM MEIO ELETRONICO,NACIDADE
DE CARAZINHO,SENDO QUE CASO HAJA DESISTENCIA DE ALGUM
CONVENIADO O MESMO DEVERÂ SER AUTOMATICAMENTE
SUBATITUÍDO,NOPRAZODE 10 DIAS.
6.3 - o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta)
dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação. Não
havendo indicação expressa, o prazo será considwdo como sendo de 60
(sessenta) dias. 111
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6.4- Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante
devidamente qualificado.
6.5- Em nenhuma hipótese a CAMARAMUNICIPAL,aceitará arcar com
responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa pré-
existente ou superveniente não incluída no preço total ofertado que será
expressamente discriminado no instrumento contratual derivado.
6.6- Apresentar declaração de plena aceitação das condições estipuladas
neste Edital e nos seus Anexos.

7 _DADOCUMENTAÇÃOHABILITAÇÃO- Envelope n° 02
Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os reqUIsitos
necessários na forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos
seguintes documentos, no original ou em cópia autenticada (com selo de
autenticaçáo) na forma da lei:
7.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal:
a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débito, ou
Positiva com Efeitos de Negativa sob o abrigo do art. 206 do Código
Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na
Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.previdenciasocial.gov.br;
b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econõmica Federal consubstanciada
pela Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa, sob o abrigo
do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia
reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site
wWw.caixa.gov.br;
c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão
Negativa de Débito expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo
válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que comprove a
inexistência de débito que poderá ser obtida junto ao site
www.receita.fazenda.gov.br;
d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão
Negativa expedida pela Unidade Federativa da sede do fornecedor;
e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão
Negativa expedida pelo município sede do fornecedor. (Nos locais onde a
expedição de certidão de regularidade com a fazenda municipal for
desmembrada em mobiliária e imobiliária, ambas deverão ser apresentadas).
7.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica:
a) Ato constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
7.3- Documentos relativos à Regularidade Técnica:
a) Certificado de habilitação junto ao PAT (Programa de Alimentação do
Trabalhador)
b) O1 (um)Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito publico ou privado, que comprove a aptídão da licitante para o
desempenho de atívidade pertinente e compatív~m características do
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objeto desta licitação. (PAT,expedido pelo Ministério do Trabalho, em plena
validade).
7.4- Documentos relativos à regularidade Econômica e Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação jurídica, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissão de no máximo
90 (noventa) dias anteriores ao termino do prazo para entrega da
documentação.
7.5- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e
enç!ereçorespectivo, exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes:
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, ou;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial.
7.6-Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a
documentação solicitada neste edital, em sua íntegra.
7.7- Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem no todo ou em parte
às condições aqui estabelecidas ou, ainda, apresentarem quaisquer tipos de
vícios, erros de conteúdo ou forma, ou seja, omissas, vagas ou cujas
propostas contenham vantagens não previstas no ato convocatório ou ainda,
deixarem de apresentar qualquer documento sem a devida autenticação
(exceto os emitidos via Internet), bem como, quando exigível, com prazo de
validade expirado.
7.8- Apresentar declaração de plena aceitação das condições estipuladas
neste Edital e nos seus anexos.

8- DAFORMADE APRESENTAÇÃODAHABILITAÇÃO- ENVELOPEN° 2
8.1 - Aproposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal da proponente;
b) Numero do processo e do Pregão;
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste edital;
8.2 - A prestação do serviço licitado deverá atender a todas as
especificaçôes constantes do anexo I deste edital.
8.3 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta)
dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação. Não
havendo indicação expressa, o prazo será considerado como sendo de 60
(sessenta) dias.
8.4- Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante
devidamente qualificado.
8.5- Em nenhuma hipótese a CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHOaceítará
arcar com responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer
despesa pré-existente ou superveniente não incluída no preço total ofertado
que será expressamente discriminado no instrumento contratual derivado ou
documento equivalente.
8.6- Deverá ser apresentada declaração de plena aceitação das condições
estipuladas neste Edital e nos seus Anexos. ..f/J-
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9- JULGAMENTO:
9.1 _O julgamento desta licitação será feito pelo critério de Menor Preço -
entender-se-á por Proposta de menor preço global (menor taxa
Administrativa), quando então passará ao exame de sua habilitação, nos
termos do item 7.26
9.2- Fica classificada para a fase de lances verbais a proposta de menor
preço e aquelas que não excedam a 10%(dez por cento) de seu valor.
9.3- Quando não forem classificadas, no mínimo, três propostas comerciais
nas condições do item acima, o Pregoeiroclassificará as melhores propostas,
até o máximo de 03 (três), neste numero já incluindo a de menor preço, para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas.
9.4- Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos
lances verbais, a ordem para lances será definida através de sorteio.
9.5- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.6- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.
9.7- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à/redução do preço.
9.8- O Licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento deste Pregão, a
composição de preços da proposta escrita contemplando o lance final
ofertado (o maior percentual de desconto).
9.9- Considerada aceitável a oferta de maior desconto concedido, será
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
9.10- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos
neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.11- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências
para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor
preço, negociará com seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10 - RECURSO E HOMOLOGAÇÃO:
10.1 - Ao final da sessão, a licitante que desejar interpor recurso deverá
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o
prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso,
facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 _ Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autorid e competente.
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10.3- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto do certame á licitante
vencedora e homologará o procedimento.
10.4- Constarão da Ata do Pregão a serem assinadas pelo Pregoeiro, por
membros da equipe de apoio, e pelos licitantes presentes, os fatos que
ocorrerem na sessão pública, os valores das propostas escritas, os valores
dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as
justificativas das eventuais declarações de inaceitabilidade e desclassificação
de propostas, bem como da inabilitação e os fundamentos da adjudicação
feita pela Autoridade Competente.
10.5- A não manifestação da intenção de recorrer na sessão de
processamento implica em desistência formal de interposição do
recurso.

11- DO PAGAMENTO E DO VALOR DO CONTRATO
11.1 - O pagamento relativo á prestação de serviços objeto desta licitação
será feito através de crédito em conta corrente da CONTRATADA,em até 10
(dez) dias apõs a prestação do serviço, desde que apresentada à respectiva
Nota Fiscal/Fatura, e que a prestação do serviço esteja devidamente
comprovada pelo Setor competente da CÂMARAMUNICIPAL DE CARAZINHO,

conforme especificado.
11.2 Serão processados as retenções previdenciárias nos termos da lei que
regula a matéria.
11.3 Para todos os efeitos o valor estimado de contrato originado pela
presente licitação, atinge o montante de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e
quatro mil reais).

12- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO
OBJETO DA LICITAÇÃO.
12.1 _O faturamento será efetuado com base nas requisições emitidas pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, devendo a Contratada colher a data do
fornecimento, o nome, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG) do
servidor da Contratante responsável pelo recebimento.
12.2 _ O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir de sua
celebração, podendo ter sua duração prorrogada, por iguais e sucessivos
periodos, com vistas á obtenção de preços e condições mais vantajosas para
as entidades promotoras, limitada a 60 (sessenta) meses;

13- DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
12.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como
AnexoV.
13.2- Ao vencedor do certame será enviado o contrato correspondente ao
objeto desta licitação que deverá, em até 05 (cinco) dias úteis a contar do seu
recebimento, providenciar as assinaturas necessárias e devolvê-lo CÂMARA

MUNICIPAL DE CARAZINHO. ~<
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13.3- As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas
são descritas na Minuta do Contrato, constante do Anexo V deste Edital.

14- DOS PRAZOSE DASSANÇÕES:
14.1- A recusa injustificada em assinar o contrato, caracterizará o
descumprimento total da obrigação e poderão acarretar a licitante, as
seguintes penalidades:
a) Perda do direito à contratação, e Suspensão de direito de licitar com
CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHOpor prazo não superior a 02 (dois) anos.
(b).Deixar de apresentar a documentação exigida no contrato: multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, e rescisão do contrato
sem prejuízo das demais cominações legais.
c) Atraso injustificado no fornecimento: Sujeitará a Contratada à multa
diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o item inadimplido, limitado
este a 02 (dois) dias, após o qual será considerado inexecução contratual,
podendo ensejar a sua rescisão.
d) Inexecução parcial do contrato: Multa de 08% (oito por cento) sobre o
valor do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e
o impedimento de contratar com a CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,
pelo prazo de até O1 (um) ano.
e) Inexecução total do contrato: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,pelo prazo de até 02 (dois) anos.
£) Recusa na execução e não cumprimento de obrigação acessória: 10%
(dez por cento) sobre o valor mensal contratado, sem prejuízo das demais
cominações legais cfe. art. 87 "caput" da Lei 8.666/93.
g) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução
contratual: suspensão do direito de licitar e contratar com a CÂMARA
MUNICIPALDE CARAZINHO,pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de
10% (dez por cento) sobre o valor mensal contratado.
14.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais
assumidas dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o
contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento
convocatórío ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar
com CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,por prazo não superior a 02 (dois)
anos, além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as
hipóteses de caso fortuito e forças maiores devidamente comprovadas, e
impeditivas da prestação dos serviços.
14.3- O atraso na prestação de Serviços objeto desta Licitação ensejará à
CONTRATADAmulta moratória de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor
correspondente ao serviço em atraso, dedutível do pagamento devido, salvo
nas hipóteses não imputáveis à CONTRATADAe plenamente justificadas a
juízo da CONTRATANTE.

15- DASDISPOSIÇÕESGERAIS:
15.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital
no horário das 8:00 às 11:55h e das 13:30 às 17:00 h as, de segunda à
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sexta-feira, no Setor Responsável por essa licitação, junto a CÂMARA
MUNICIPALDE CARAZINHOna Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa postal:
441, Fone: (54)33302322 E-mail: Site:www.camaracrz.rs.gov.br.
15.2- Os serviços requisitados deverão atender as especificações deste
edital.
15.3- Qualquer pedido de esclarecimentos em relação à eventual duvida de
interpretação do presente Edital deverá ser dirigido à CÂMARAMUNICIPAL
DE CARAZINHO5° (quinto) dia útil anterior à data marcada para a
abertura da licitação, através do telefone (54)3330 2322 ou formalizada
através de petição.
15.4-Se a comunicação por escrito não for feita no prazo do item 15.3; isso
significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos
para permitir a apresentação das propostas, não cabendo a licitante,
quaisquer reclamações posteriores.
15.5- A CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHOé reservada o direito de
revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação, em razões de seu interesse
ou de sua clientela, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la
por ilegalidade, de oficioou por provocação de terceiros, sem que destes atos
resulte qualquer direito à reclamação ou indenização por parte dos
licitantes.
15.6- É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência, inclusive com a suspensão da
sessão, se for o caso, destinado a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, sendo vetada a inclusão posterior de documento ou informações
que deveria constar do ato de abertura da sessão publica.
15.7-Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem
nenhum efeito as inserções não exigidas pelo presente edital e seus anexos.
15.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes
não abertos, contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em
posse do Pregoeíro, à disposição dos licitantes pelo período de 30 (trinta)
dias, após o que serão destruídos.

16- DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:
ORGÃO: 01 Câmara Municipal de Carazínho
UNIDADE: 01 Câmara Municipal de Carazinho
PROJETO/ATIV:010310001.2005. - Manut. Geral da Câmara Municipal
ELEMENTODADESPESA: 3.39.0.46.00.00.00.00. AuxilioAlimentação.

17. DAS PEÇAS INTEGRANTESDESTEEDITAL:
17.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de
transcriçâo:
lDAnexo I - Termo de referencía para prestação do serviço.
lDAnexo 11- Modelo Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à
Habilitação;
lDAnexo 111- Modeloda Carta de Credenciamento;
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lDAnexo IV-
lDAnexo V- Minuta do Contrato.

Carazinho, 08 de abril de 2013.

Esta Minuta de Contrato se encontra examinada e aprovada por esta

Assessoria Jurídica.

Em__ I__ I__

Igor Guerra Longo
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013
CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência, a prestação de
serviços de administração de Vales Alimentação em meio eletrônico (cartão
magnêtico).
1.2 O valor inicial dos Vales Alimentação em meio eletrônico será
400,00 (quatrocentos reais), a ser creditado por cartão,
aproximadamente 30 (trinta) funcionários.
1.3 No número de Vales alimentação poderá haver variação a maior ou a
menor, de acordo com o número de ocorrências na efetividade dos servidores
contratados, sendo de obrigação da CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHOa
informação prévia quanto a valores, assim como o número de Vales
Alimentação e a relação numérica ou nominal dos funcionários a serem
beneficiados mensalmente.
1.4 O fornecimento de Vales Alimentação em meio eletrônico deverá ser
realizado nas dependências da CÃMARAMUNICIPAL,compreendendo mão-
de-obra operacional e administrativa mínima necessária à execução do
objeto licitado, tudo a expensas da licitante vencedora, cumpridas as
disposiçôes legais que normatizam e autorízam o exercícío de tal atividade.
1.5 Entende-se por Vale Alimentação em meio eletrônico, o vale que
poderá ser trocado por mantimentos, não se tratando de Vale Refeição e se
destinará à aquisição de gêneros alimentícios.
1.6 A quantidade a ser contratada deverá prever eventual acrêscimo ou
redução em até 25% (vinte e cinco por cento), em caso de alteração do
Quadro Funcional.
1.7 O fornecimento mensal será de acordo com o número de funcionários
ativos a ser informado pelo setor responsável.
1.8 O valor do Vale ALIMENTAÇÃOpoderá ser reajustado no mesmo
percentual da revisão geral dos servidores, conforme dispôe a lei institui o
vale alimentação, e terá caráter pessoal e indenizatôrio.
1.9 Cada servidor/funcionário deverá receber OI cartão magnético ou
similar para vale ALIMENTAÇÃOsem ônus para a CAMÃRAMUNICIPAL,
sendo os valores mensais e cumulativos, sem prazo de validade de crédito.
1.10 A entrega dos primeiros cartôes magnéticos objeto desta licitação
deverá ser efetuada no prazo de 10 (dez)dias úteis do início da vigência do
contrato, para todos os servidores relacionados em documento a ser enviado
á contratada.

li
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1.11 A carga dos créditos se dará conforme solicitação da contratante e
deverá ser disponibilizada mensalmente nos respectivos cartões magnéticos
ou similares, em até 5 (cinco) dias contados da data da solicitação pela
contratante.
1.12 Quando a tecnologia ofertada necessitar de terminal de
recarga/ consulta, este deverá ser disponibilizado na sede da CÂMARA
MUNICIPALDE CARAZINHOsem nenhum custo para a contratante.
1.13 Cobertura de seguro, manutenção e reparo do equipamento de
recarga/ consulta será de responsabilidade da contratada.
1.14 Os cartões magnéticos ou similares deverão ter proteção por senha
pessoal, número sequencial de controle individual, dispositivos de segurança
e controle para impedir sua falsificação.
1.15 No caso de roubo, furto, o funcionário terá direito a reposição, sem
õnus, durante a execução do contrato. Nesses casos, o cartão deverá ser
fornecido com reemissão de senha e no prazo máximo de 5 dias a contar da
data da solicitação. Ao receber o novo cartão os créditos acumulados deverão
estar disponíveis.
1.16 Os custos de emissão dos cartões serão assumidos pela contratada. Os
custos de reemissão em caso de perda e danos por culpa do funcionário,
serão assumidos pelo próprio funcionário. Os custos de reemissão em caso
de roubo e furto serão por conta da contratada.
1.17 A contratada deverá disponibilizar para os funcionários, usuários dos
cartões ALIMENTAÇÂOa possibilidade de consulta ao saldo disponível,
consulta à rede via internet ou em terminal colocado na sede da contratante,
comunicação de perda, roubo, furto ou extravio através de central telefônica.
1.18 A contratada disponibilizará sistema próprio para os pedidos de
créditos mensais de vale ALIMENTAÇÂO.
1.19 A contratada deverá dispor de meio eletrõnico, preferencialmente
internet, que possibilite a contratante solicitar cartões, bloqueios ou
cancelamento de créditos DOSVALESALIMENTAÇÂO.
1.20 Os cartões deverão ser entregues em envelopes individuais, deverão
necessitar de senha para sua utilização e ou que tenha senha pré-definida.
Estas deverão estar bloqueadas.
1.21 Os créditos dos vales não poderão ter validade inferior a 90(noventa)
dias.
1.22 Os créditos dos vales ALIMENTAÇÂOnão utilizados no período de
validade estabelecido no item acima, deverão ter sua validade renovada a
cada nova recarga.
1.23 A contratante deverá ter a possibilidade de solicitar o cancelamento ou
estorno de créditos nos cartões fornecidos a seus funcionários.
1.24 Quando solicitado pela contratante, à contratada deverá disponibilizar
relatórios gerenciais onde conste nome do servidor, número do cartão, data e
valor do crédito concedido; local, data e valor da utilização do crédito
concedido e quantidade de cartões ALIMENTAÇÂOreemitidos para cada
servidor.
1.25 Os cartões eletrõnicos de VALE ALIMENTAÇÂOdeverão conter,
obrigatoriamente, os seguintes dados: l-
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_CÂMARADE MUNICIPALDE CARAZINHORS;
- nome do servidor;
- validade do cartão;
- número do cartão;

2. DO PRAZO

2.1 Prazos de Vigência do Contrato: 12 (doze)meses a contar da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite previsto
na lei 8.666/93.

3. DO PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado mensalmente, conforme minuta de contrato
e com recursos previstos em dotação orçamentária.

Carazinho RS, 29 de março de 2013.

Ott p.;,
Pres{d
í

AHMADISSA' UJO RAHMAN

21''roVivian . !ler Menezes
Membr da comissão

Damaris Pasqualoto
Membro da comissão

Assessoria Jurídica

l
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO003/2013

CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHO

ANEXO 11

Obs: Papel timbrado da proponente e carimbo
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO Ã
HABILITAÇÃO
Locale data
À Comissão Central de Licitação da Cãmara Municipal a/ c Sr. AHMADISSA
ARAUJORAHMANCoordenador/Pregoeiro.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013
Prezados Senhores,
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades
cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à habilitação, que não foi
declarada INIDÔNEApara licitar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas, bem como de que comunicaremos qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a
atual situação quanto à capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira, bem como nossa concordància plena com
as condiçôes constantes do Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,
-----------------------------------------
Empresa proponente - CNPJ
--------------------------------------------------------
Nomepor extenso do Representante Legal
---------------------------------------------------
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Função:

L
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013

CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE PROPOSTA
(Papel timbrado e carimbo da empresa)
Local e data
À Comissão Central de Licitação da Cãmara Municipal a/c Sr. AHMADISSA
ARAUJORAHMANCoordenador/Pregoeiro.
Pela presente, fica credenciado o Sr(a) .inscrito no
CPF sob o nO , Identidade na , expedida por
_____ , para representar esta Empresa (nome) e CNPJ
________ na Licitação acima referida, a quem se outorga poderes
para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renuncia ao
direito de interpor e desistir de recursos.
Apresentamos a V.Sas., a nossa proposta para fornecimento
~ ...........................................................................................................•.....
..................... , conforme a especificação do objeto do edital.

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação,
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

Em consonãncia com os referidos documentos, declaramos:

I. Que nos comprometemos a fornecer os serviços como descrito nos
documentos de licitação.

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data
limite de entrega do conjunto proposta é de 60 (sessenta) dias.

3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente
proposta correrão unicamente por nossa conta.

4. Que a apresentação desta proposta considerou pleno conhecimento das
condições estipuladas no edital e seus anexos.

5. ATaxa de Operacionalização para o fornecimento dos Vales Alimentação
é de: ..... % (por extenso).

5.1 A proposta contempla todos os custos com emissão dos cartões,
anuidades, disponibilização de créditos, mão-de-obra, encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários e demais despesas incidentes sobre os
serviços.

;I!
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6. -Que o prazo de execução dos serviços, objeto desta licitação, será
conforme estipulado no Edital e na Minuta de Contrato.

7. Que concordamos com as disposições contidas no Edital de Pregão
Presencial N° .;2013 e reconhecemos o direito da CÂMARAMUNICIPAL
DE CARAZINHOde aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista
qualquer direito indenizatório.

Data

Assinatura Proponente

(Assinatura e Identificação do responsável pela empresa)
Observação: Nome da empresa com assinatura de seu(s) representante(s)
legal (is) com firmas reconhecidas (item 3.1 do Edital)
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013

CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHO

ANEXO IV

DECLARAÇÃOMODELOQUE NÃOEMPREGAMENORES

VÁLIDASOMENTECOMOMODELO

Ref.: (identificação da Licitação)
A Empresa , inscrita no CNPJ n°
.....................................
.. .. . .... . .. ......., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

........ , portador (da) Carteira de Identidade nO e do CPF n°

.....................................

........................ , DECLARA,para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz. ( )
Nota: em caso alternativo, assinalar a ressalva acima.
data .
..........................................................
representante legal

------¥l-. --
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO,
EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA, AOS FUNCIONÁRIOS DA
CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO RS, CONFORME EDITAL DE
LICITAÇÃOW 001/2013, NAMODALIDADEPREGÃOPRESENCIAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ n° 89.965.222/0001-52 com sede na Avenida Flores da Cunha, 799
CEP 99.500-000, Carazinho - RS, neste ato representado pelo Presidente
Vereador Otto A. Gerhardt Neto, inscrito no CPF 593.910.060-00, residente
e domiciliado na Rodovia BR 285, s/no, Área Rural, Carazinho/RS, aqui
denominado, CONTRATANTE e RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CONTRATADAO, doravante denominada CONTRATADA, com sede na
AV./Rua/noD, OBairroO, Ocidade/UFD, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ, da Secretaria da Receita Federal sob o
nO , por seu representante legal que ao
final assina; têm entre si, justo e acertado, o que se contêm nas cláusulas
seguintes e em conformidade com os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e
legislação subseqüente, para executar a prestação de serviço descrita na
cláusula Primeira - Do Objeto, do presente contrato, e de acordo com os
termos fIxado no edital de licitação 001/13.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 É objeto do presente termo o FORNECIMENTODE VALEALIMENTAÇÃO,
EM FORMADE CARTÃOMAGNÉTICOE SENHA, AOS FUNCIONÁRIOSDA
CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,conforme especifIcações do anexo I
(termo referencial.

1.2. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a
prestação de serviços de administração de Vales Alimentação em meio
eletrônico (cartão magnêtico), para aproximadamente 30 (trinta)
funcionários.

1.3 Entendem-se como Vale Alimentação em meio eletrônico, o vale que
poderá ser trocado por mantimentos e gêneros alimentícios não se tratando
de vale-refeição.
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CLÁUSULA SEGUNDA - BASES DO CONTRATO

o fornecimento e demais obrigações estipuladas neste Contrato, são
baseados nos seguintes documentos, os quais independem de transcrição e
passam a fazer parte integrante do mesmo, em tudo que não o contrariar:

2.1 Licitação nO01/2013. Modalidade: PREGÃOPRESENCIAL

2.2 Proposta da CONTRATADA de / / .

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS

3.1 Para o efetivo cumprimento dos serviços descritos na cláusula primeira
deste ajuste, o fornecimento pela CONTRATADAdeverá ser realizado nas
dependências da CÃMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,compreendendo
mão-de-obra operacional e administrativa mínima necessária á execução do
objeto contratado, tudo a expensas da CONTRATADA,cumprindo as
disposições legais que normatizam e autorizam o exercício da atividade para
a execução referida.

CLÁUSULA QUARTA - DOS TRIBUTOS

4.1 Todos os tributos existentes na data da assinatura deste instrumento,
correspondentes a execução do mesmo, ou dele decorrentes, correrão
unicamente por conta da CONTRATADA.

4.2 A CONTRATANTE somente aceitará a revisão de preços em ocorrendo,
criação, alteração de novos tributos ou extinção dos tributos existentes, após
a data limite da apresentação da proposta, desde que, comprovadamente,
reflitam-se nos preços acordados, de acordo com o disposto no artigo 65, !3
5°, da Lei nO8.666/93 e legislação complementar.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1 Para todos os efeitos, o valor estimado deste contrato atinge o montante
de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), pelo período de 12
meses ..
Parágrafo Único: O valor do contrato poderá variar para mais ou para
menos em função das quantidades mensais de vales adquiridos, tendo em
vista contratações / demissões e ainda, que os empregados poderão estar em
gozo de férias, benefício ou qualquer outra causa de suspensão ou
in.terrupção do contrato de trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - DOS VALES ALIMENTAÇÃO

6.1 A Prestação de serviços para fornecimento mensal de vale
ALIMENTAÇÃO na forma de cartão. magnético ou de similar tecnologia
deverá proporcionar aos servidores da CAMÃRA ICIPALDE CARAZINHO
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RS, a utilização em estabelecimentos comerciais credenciados, (restaurante,
lanchonete, padaria, mercados ou similar), devendo ter no minimo 10
estabelecimentos credenciados em Carazinho.

6.2 Limite de quantidade de cartão ou similar será de 30 (TRINTA)
funcionários, no entanto, o fornecimento mensal será de acordo com a
quantidade de funcionários ativos.

6.3 No número de Vales alimentação poderá haver variação a maior ou a
menor, de acordo com o número de servidores contratados, sendo de
obrigação de a CÂMARAMUNICIPALrepassar a informação prévia quanto a
valores, assim como o número de Vales Alimentação e a relação numérica ou
nominal dos funcionários a serem beneficiados mensalmente.

6.4 O fornecimento de Vales Alimentação em meio eletrõnico deverá ser
realizado nas dependéncias da CÂMARAMUNICIPALDE VERREADORES,
compreendendo mão-de-obra operacional e administrativa minima
necessária á execução do objeto licitado, tudo a expensas da licitante
vencedora, cumpridas as disposições legais que normatizam e autorizam o
exercício de tal atividade.

6.5 O Valor a ser creditado por cartão será inicialmente R$ 400,00
(quatrocentos reais) mensais, sendo que a quantidade a ser contratada
deverá prever eventual acréscimo ou redução em até 25% (vinte e cinco por
cento), em caso de alteração do Quadro Funcional.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1 O valor do Vale ALIMENTAÇÃOpoderá ser reajustado no mesmo
percentual da revisão geral dos servidores, conforme dispõe a lei 7.630 de
2013, que institui o vale alimentação, e terá caráter pessoal e indenizatório.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

8.1 São responsabilidades da CONTRATADA:

8.2 Apresentar a designação de um profissional para representá-la junto á
CONTRATANTE,respondendo perante a CAMARAMUNICIPAL,por todos os
atos e fatos gerados na execução dos serviços, no inicio da vigência do
contrato.

8.3 Confeccionar os cartões de alimentação individualizados, personalizados
com o nome do SERVIDOR e razão social da CÂMARAMUNICIPAL,
VALIDADEDO CARTÃOE NUMERO IDENTIFICAÇÃO,e entregá-los em
envelope lacrado com manual básico de u 'lização.
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8.4 Colocar a serviço da Cãmara Municipal, mensalmente e de forma certa e
regular, os Vales Alimentação em meio eletrônico, na conformidade
solicitada, nos seus valores nominais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar do recebimento do pedido.

8.4.1 Disponibilizar em carãter extraordinário, Vales Alimentação em valores
parciais decorrentes de inclusão ou exclusão de beneficiãrios, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar também do recebimento do pedido.

8.5 Manter durante a execução do contrato no mmlmo 10 (dez)
estabelecimentos conveniados com o serviço de Vale Alimentação na cidade
de Carazinho, que integrados ao sistema adaptem-se às necessidades da
CONTRATANTE,formando assim uma rede personalizada.

8.5.1 Em caso de desistência de algum conveniado o mesmo deverã ser
automaticamente substituido, assegurando aos usuários do sistema o
atendimento satisfatôrio pelos estabelecimentos integrantes de sua rede.

8.5.2 Comprovar, sempre que solicitado e exigido pela CÂMARAMUNICIPAL,
que possui e mantém estabelecimentos credenciados nas quantidades
mínimas exigidas no editallicitatório.

8.5.3 Entregar os Vales Alimentação com pontualidade e segurança na forma
e nos locais estabelecidos pela CÂMARAMUNICIPAL.

8.5.4 Disponibilizar a CÂMARAMUNICIPALe/ou aos usuários os serviços de
consulta da rede de conveniados via internet , bem como a comunícação de
perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica,
preferencialmente através de serviço 0800, assim como o fornecimento de
extrato de movimentação do cartão Vale Alimentação, quando solicitado pela
CÂMARAMUNICIPAL.

8.5.5 Orientar a CÂMARA MUNICIPAL na conscientização de seus
funcionários quanto à correta utilizaçào dos Vales Alimentação.

8.5.6 Substituir sempre que necessário os cartôes extraviados, roubados ou
danificados, ou que apresentem problemas com a tarja magnética, mediante
comunicado da CÂMARAMUNICIPAL.

8.5.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

8.5.9 Serão de integral responsabilidade da CONTRATADAquaisquer ônus
de natureza fiscal e/ou tributária, imputados à CÂMARAMUNICIPALpelos
ôrgãos competentes, devido a descumprimento de suas obrigaçôes.

8.5.10 Não poderá a CONTRATADAtransferir a outrem, no todo ou em parte,
o Contrato, sem prévia e expressa anuênc'a da CÂMARAMUNICIPAL.

~
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serviços,
pela fiel

execução dos
realização, e

8.5.11 PRESTAR a garantia de perfeita
responsabilizando-se inteiramente pela sua
observãncia ao objeto do presente contrato.

8.5.12 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade á fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.5.13 Efetuar pontualmente o pagamento aos estabelecimentos
conveniados, dos valores correspondentes aos Vales Alimentação utilizados
pela CÂMARAMUNICIPAL,independente da vigência do contrato, ficando
claro que a CÂMARA MUNICIPAL não responderá solidária nem
subsidiariamente por este reembolso, que é de inteira e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

8.5.14 Apresentar, trimestralmente, relação de todos os estabelecimentos

credenciados;

8.5.15 Reembolsar á CONTRATANTE,o valor de quaisquer créditos que esta

venha a devolver;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Além de outras dispostas neste Contrato são obrigações da CÂMARA
MUNICIPAL:

9.1.1 Requisitar á CONTRATADA,dentro dos prazos estabelecidos, os Vales
Alimentação em meio eletrônico para o periodo desejado.

9.1.2 Efetuar o pedido dos Vales Alimentação em meio eletrõnico até o dia 10
(dez) de cada mês ou no último dia útil imediatamente anterior ao dia 10
(dez),caso cair em sábado, domingo ou feriado, após a apresentação da Nota
Fiscal pela CONTRATADA.

9.1.3 Orientar seus funcionários para que cumpram as determinações legais
existentes e não desvirtuem a utilização dos Vales Alimentação com a
compra de outros bens de consumo que não sejam os de alimentação.

9.1.4 Comunicar à CONTRATADA,o extravio, roubo ou avaria dos cartões
eletrõnicos do Vale Alimentação de seus funcionários, para que seja
providenciada a reposição dos mesmos.

9.1.5 O esclarecimento, em tempo hábil, de toda e qualquer dúvida com
referência á execução dos serviços.

9.1.6 A comunicação, por escrito e em tempo hãbil, de qualquer modificação
nas características do objeto contratual.

I
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9.1.7 Exercer ampla fiscalização no fornecimento aqui contratado, por meio
de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n°
8.666/93, ou contratar terceiros, os quais poderão realizar toda e qualquer
verificação, obrigando-se a CONTRATADAa fornecer todos os detalhes e
informações necessários.

9.1.8 Aação ou omissão da fiscalização da CÂMARAMUNICIPALnão eximirá
a CONTRATADAde total responsabilidade pelo fornecimento contratado.

9.1.9 Dar à Contratada as condições necessárias à regular execução do
contrato.

9.1.10 Efetuar o pagamento ajustado, nos prazos ajustados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MULTA

10.1 Na hipótese do estabelecimento indicado pela CONTRATADAnegar ou
rejeitar o recebimento do sistema de Vales Alimentação, o CONTRATANTE
aplicará a multa de 10% sobre o valor da soma dos Vales Alimentação
disponibilizados, assegurando a CONTRATADAapresentar defesa no prazo
de 05 (cinco) dias a contar do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E PRAZO

11.1 DOPRAZODEVIGÊNCIAE DAPRORROGAÇÂO:

11.2. O presente vigorará pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da
CONTRATANTE,de comum acordo entre as partes e mediante termo aditivo
próprio, até o limite estabelecido pelo inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93,
com a redação da Lei 8.883/94.11.2 No interesse da Administração e com a
anuência da CONTRATADA, mediante Termo Aditivo, este instrumento
poderá ser prorrogado, conforme o disposto no Artigo 57, Inciso lI, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DO RECURSO FINANCEIRO

12.1 As despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão com recursos
próprios, a contar das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO: 01 Cãmara Municipal de Carazinho
UNIDADE: 01 Câmara Municipal de Carazinho
PROJETO IATIV:010310001.2005. - Manut. GeraI da Câmara Municipal
ELEMENTO DA DESPESA: 3.39.0.46.00.00.00.00. AuxilioAlimentação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA- PREÇO E PAGAMENTO
13.1 A CÂMARAMUNICIPALpagará à CONTRATADApelos serviços, objeto
do presente contrato, desde que efetivamente prestados nas condições
ajustadas, a taxa de operacionaIização de % ( ) incidente sobre o
valor de cada encomenda mensal de s Alimentaçâo.

7'
•
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13.2 O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 10 (dez) do més
subseqüente ao creditamento dos Vales Alimentação em meio eletrônico.

13.3 O documento fiscal de cobrança deverá ser emitido pela mesma
empresa que apresentou a proposta vencedora da licitação, e nele deverá
constar o número do contrato de prestação de serviços correspondente.

13.4 Ocorrendo atraso injustificado de pagamento incorrerá em multa de 2%
sobre o valor devido e juros de mora de 1% a.m.

13.5 Serão processadas as retençôes previdenciárias nos termos da lei que
regula a matéria.

PARÁGRAFOÚNICO:Fica acordado que não haverá cobrança de qualquer
valor não previsto neste contrato. A taxa de operacionalização inclui todos os
impostos, despesas com emissão dos cartões, anuidades, disponibilização de
créditos, mão-de-obra, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários e
demais despesas incidentes sobre os serviços.

CLÁUSULADÉCIMA-QUARTA- SANÇÕESADMINISTRATIVAS

14.1 PENALIDADES:

14.1.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, a
Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

a) Deixar de Manter a Proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a CÂMARAMUNICIPAL
CARAZINHOpelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação.

b) Deixar de apresentar a documentação exigida no contrato: multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, e rescisão do contrato
sem prejuízo das demais cominações legais.

c) Atraso injustificado no fornecimento: Sujeitará a Contratada à multa
diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o item inadimplido, limitado
este a 02 (dois) dias, após o qual será considerado inexecução contratual,
podendo ensejar a sua rescisão.

d) Inexecução parcial do contrato: Multa de 08% (oito por cento) sobre o
valor do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e
o impedimento de contratar com a CÂMARAMUNICIPAL,pelo prazo de até
01 (um) ano.

e) Inexecução total do contrato: Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com

a CAMARA MUNICIPAL,",lo prnw ~_,_é_0_2_(d_O_i_s)_a_n_o_s_. _
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f) Recusa na execução e não cumprimento de obrigação acessória: 10%
(dez por cento) sobre o valor mensal contratado, sem prejuízo das demais
cominações legais conforme artigo 87 "caput" da Lei 8.666/93.

g) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução
contratual: suspensão do direíto de licitar e contratar com a CÂMARA
MUNICIPAL,pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor mensal contratado.

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando
for o caso.

14.3 Na aplicação das penalidades previstas no contrato, a CÂMARA
MUNICIPALconsiderará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos,
bem como os antecedentes da Contratada, podendo deixar de aplicá-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,
"caput", da Lei nO8.666/93.

14.4 Ocorrendo prejuízo á CÂMARAMUNICIPAL,por descumprimento das
obrigações pela CONTRATADA, as indenizações correspondentes serão
devidas, independentemente de cobrança judicial ou extrajudicial,
reservando-se á CÂMARAMUNICIPALo direito de aplicação das demais
sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - RESCISÃO

15.1 O presente contrato se rescindirá mediante aviso escrito por qualquer
uma das partes contratantes, com antecedéncia mínima de 60 (sessenta)
dias, durante os quais não poderão ser suspensas as encomendas que terão
cada uma, no mínimo, o valor médio dos pedidos dos 03 (três) últimos meses
antecedentes á solicitação da rescisão contratual.

15.2 a eventual toleráncia da CÂMARA MUNICIPAL para com a
CONTRATADA, na hipótese de descumprimento por parte desta, de
qualquer cláusula ou dispositivo contratual, não importará em novação,
desistência ou alteração contratual, nem impedirá a CÂMARAMUNICIPALde
exercer, a qualquer tempo, contra a CONTRATADA, os direitos ou
prerrogativas que, através do presente instrumento lhe são assegurados, ou
por dispositivo legal.

15.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CÂMARAMUNICIPALem
caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77, da Lei n° 8.666/93.

15.4 Além dos casos previstos em lei constitui motivo para rescisão do
presente contrato, independente de interpelação judicíal ou extrajudicial,
sem direito a CONTRATADAa qualquer indenização:
a) A decretação de falência, pedido de concordata e demais ações que, de
certa forma, prejudiquem o funcionamento da CONTRATADA;
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b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte e a qualquer título, da
execução dos serviços contratados;
c) A insatisfação da CONTRATANTEem relação á qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA,mediante comunicação prévia de 30(trinta)
dias.

.,
tllt
~

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 O creditamento dos Vales Alimentação em meio eletrõnico nos cartões
dos funcionários, devidamente comprovado e requerido pela contratante,
implicará no reconhecimento expresso da dívida por conta da CÂMARA
MUNICIPAL.

16.2 As condições ora ajustadas serão revistas, sempre que eventos oriundos
de mudança na legislação fiscal, econõmica ou mesmo pertinente ao
conteúdo da prestação dos serviços, venha alterar substancialmente as
condições da contratação aqui pactuada, aceitando as partes inovarem com
base na teoria da imprevisão.

16.3 Fica a CÂMARAMUNICIPALautorizada a descontar de quaisquer
créditos da CONTRATADA, as importâncias referentes a multas ou prejuízos
causados à CÂMARAMUNICIPALou a terceíros.

16.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto no artigo 65, Inciso Il, 8 l°, Lein° 8.666/93.
16.5 As despesas decorrentes deste Contrato serão cobertas com recursos
próprios.

16.6 Os casos omIssos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo
entre as partes.

16.7 A CÂMARAMUNICIPALe a CONTRATADA não poderão se valer de
acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste
Contrato, senão quando celebrados, por escrito, entre as partes, e por quem
possuí poderes.

16.8 Para pleitos sobre quaisquer cláusula ou díspositivo deste instrumento
ou assuntos de ordem técnica ou comercial relacionados com a execução, a
CONTRATADA deverá dirigir-se ao servidor nomeado pela CÂMARA
MUNICIPALpara acompanhamento e fiscalização dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - FORO

Fica eleito pelas partes o foro da cidade de Carazinho-RS, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de quaisquer
litígios decorrentes deste Contrato.
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E, por estarem justos e- contratados, lavrou-se o presente instrumento, em
três vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes contratantes e
testemunhas, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus
termos.

Carazinho-RS, de de 2013.

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS

Esta Minuta de Contrato se encontra examinada e aprovada por esta

Assessoria Jurídica.

Em.__ ,/__ ./__

Igor Guerra Longo
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