DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO - D. A. E. V.
Entidade Autárquica criada pela Lei 523 de 16 de Novembro de 1967

EDITAL Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA ONLINE
E CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS A 60 (SESSENTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO E REGIÃO.
PREÂMBULO
O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAISO (DAEV), com sede na Avenida Manoel Parada de Carvalho, Nº 667, Centro, através do seu Superintendente o Sr. ANTÔNIO ROBERTO GIROTTI, torna público que se acha aberto junto a Comissão de Licitações o presente
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR TAXA ADMINISTRATIVA”, visando eventual aquisição
supracitada, a qual será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 3.395/2014, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LC nº 147 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93 com suas atualizações, as
quais passam a fazer parte da presente licitação.
O Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação,
ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 13:30 horas do dia 15
de dezembro de 2021 no setor de licitações desta Autarquia.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados junto ao Setor de Licitações e Contratos do Departamento de Água e Esgotos de Valparaiso (DAEV), de segunda a sexta feira, no
horário das 08:00 às 11:00 e das 13 às 17:00 horas. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (18) 3401-1019. A Comissão Julgadora de Licitações não se responsabilizará pela
falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem,
pelos meios expostos, a retirada do Edital.
Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro
dia útil subsequente, na mesma hora, salvo disposição em contrário.
A sessão será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O pregoeiro será
nomeado por portaria.
1 - OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de
benefício alimentação, através de cartões magnéticos com tecnologia online e chip de segurança, destinados a 60 (sessenta) servidores do Departamento de Água e Esgotos de
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Valparaíso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados no município de Valparaíso e região
1.2. A especificação técnica do objeto é a contida no Termo de Referência - Anexo I, parte
integrante deste Instrumento Convocatório e deverá ser observada rigorosamente quando da
elaboração da Proposta Financeira.
3 - DA ABERTURA
3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo (a) Pregoeiro
(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 15 de dezembro de 2021.
HORA: 15:30 horas.
LOCAL: Setor de Licitações e Contratos - DAEV.
ENDEREÇO: Av. Manoel Parada de Carvalho, nº 667 – Centro.
CEP: 16.880-000.
CIDADE: Valparaiso/SP.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive
quanto à documentação.
4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Empresa que estiver, na data fixada para a apresentação dos envelopes, cumprindo
penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com esta Autarquia, conforme
estabelece artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como as empresas apenadas
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
b) Empresa declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 87 da
Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha sua idoneidade restabelecida;
c) Empresa com falência decretada, exceto quando estiver em processo de recuperação judicial, conforme prevê a Súmula n° 50 do TCE/SP;
d) Empresa em consórcio;
e) Enquadradas nas proibições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou (assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, 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, instrumento público de procuração ou instrumento particular (Modelo Anexo VII) com firma reconhecida do representante legal que o assina,
do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentos defeituosos, ficara impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar
preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de interpor recursos,
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há e ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
e) Cada credenciado poderá representar uma única licitante.
f) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (conforme Anexo
III);
5.2- As licitantes que desejarem se submeter ao regime especial da Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, visando ao exercício de preferência
prevista na Lei, deverão apresentar, junto aos documentos de credenciamento os seguintes
documentos:
a) Declaração firmada pelo responsável legal da empresa, de que a mesma se enquadra
nos Termos da Lei nº 123/06 na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste edital ou deverá comprovar tal situação através de Certidão da Junta Comercial;
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº
123/06.
5.3- Os documentos supracitados poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do documento original para autenticação pela equipe do pregão, os
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quais serão retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada aos autos do processo administrativo
5.4- Os documentos necessários ao credenciamento, bem como o documento de identificação do representante deverão ser entregues pelo mesmo em separado (em mãos) dos envelopes de Proposta e Habilitação, no local, data e horário estabelecidos neste Edital.
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1- A Proposta e os documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 02 (dois) Envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO/SP.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.
ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO/SP.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.
6.2- Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, o (a) Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
6.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
6.4- Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo (a) Pregoeiro
(a) ou por servidor integrante da equipe de apoio DAEV, ou ainda pela juntada da (s) folha
(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha (m) sido publicado (s).
6.5- Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa).
6.6- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentada em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
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6.7- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço.
7- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1)
7.1- As propostas podem ser apresentadas conforme modelo distribuído (Anexo II) ou
poderão ser apresentadas em impresso da própria empresa licitante, e deverão ser
preenchidas sem emendas, rasuras ou borrões, conforme abaixo:
7.2- Razão social da empresa, endereço completo, telefone e CNPJ.
7.3- Taxa de administração, devendo esta ser expressa em percentual, contendo duas casas
decimais.
7.4- Não será aceita cobrança de taxa de administração superior a 0 (zero), sob pena de desclassificação, sendo somente aceita a apresentação de Taxa de Administração negativa ou
com valor igual a zero, não implicando em violação ao disposto no art. 44, § 3º, da Lei Federal
nº 8.666/93.
7.5- A proposta deverá constar ainda, a taxa de reemissão para os cartões magnéticos, não
podendo esta ser superior a R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), sendo que a mesma
não interferirá no julgamento da proposta, limitando-se a taxa de reemissão exclusivamente
para os casos decorrentes de perda, furto, roubo, quebra, extravio ou inutilização por mau
uso, não sendo aceito cobrança por qualquer outro motivo, devendo ainda em caso de vencimento do cartão magnético, ser emitido um novo cartão sem qualquer espécie de custo para
o DAEV e/ou servidor. Caso o valor para reemissão seja superior ao estabelecido em edital, a
proposta será desclassificada.
7.6- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo
da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo
deste edital.
7.7- Nos valores propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos
necessários ao fiel cumprimento do objeto da presente licitação, como por exemplo: impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros.
7.8- Para efeito de seleção da menor taxa administrativa será considerada a de maior valor
negativo.
7.9- Se o pregoeiro/equipe de apoio conseguir, através da proposta, mensurar a taxa de administração, não haverá desclassificação por falhas formais.
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7.10- Nos casos de erros formais, tais como: erro de digitação e preenchimento incorreto dos
campos da proposta, poderá, a proposta, ser sanada pelo pregoeiro e equipe de apoio, juntamente com o licitante.
7.11- O DAEV não aceitará nenhuma cobrança posterior de quaisquer encargos financeiros
adicionais.
7.12- O DAEV se responsabiliza somente pelo reembolso do valor dos créditos (R$ 650,00 –
seiscentos e cinquenta reais – por cartão magnético), conforme pedido do Departamento responsável, abatido o desconto eventualmente aferido nesta licitação.
7.13- Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura
do envelope proposta. Ressaltando que, caso não venha especificado a validade da proposta,
esta será considerada como de 60 (sessenta) dias, obrigando o licitante ao prazo aqui fixado,
independentemente de qualquer outra manifestação.
7.14- Prazo de entrega dos cartões magnéticos, de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar
do pedido, conforme Termo de Referência (Anexo I).
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):
8.1- A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.
8.2 - A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a constituição consistirá
em.
8.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.2.1.1- Certificado de MEI, no caso de Microempreendedor Individual;
8.2.1.2- Registro comercial, no caso de empresa individual, com as devidas alterações, ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial;
8.2.1.3- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com as devidas alterações ou
somente a última se consolidada, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
8.2.1.4- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
8.2.1.5- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
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8.2.1.6- Os documentos relacionados nas alíneas deste subitem 8.2.1 não precisarão constar
no Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
OBS: O contrato social utilizado para o credenciamento será considerado para fins de habilitação
8.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.2.2.1- Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado;
8.2.2.2- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativas também à Seguridade Social
(Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federais, emitida
pela Secretaria da Receita Federal e a Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa da
Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);
8.2.2.3- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa do ICMS e/ou
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado).
8.2.2.4- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, mormente ISSQN, taxas e outros tributos com exclusão dos instituídos sobre
a propriedade imobiliária) da sede do licitante.
8.2.2.5- Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular;
8.2.2.6- Certidão de Débitos Trabalhista (CNDT, em cumprimento a Lei nº 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal
Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).
8.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.3.1- Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, com prazo de expedição não
superior a 90 (noventa) dias da data limite de protocolo dos envelopes.
8.3.2- Caso a licitante esteja, ou tenha estado, em regime de Concordata ou Recuperação
Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial
do processo.
8.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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8.4.1- Apresentar 2 (dois) atestados, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove que a licitante prestou serviços, comprovando a sua
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características como
objeto desta licitação e equivalentes ou superiores ao objeto da licitação;
8.4.3- Apresentar declaração de que se compromete a informar para fins de assinatura do
instrumento de contrato, a relação de estabelecimentos credenciados, contendo razão social,
nome fantasia, CNPJ, endereço completo e telefone, conforme solicitado no Anexo I e seus
subitens.
8.5- OUTROS DOCUMENTOS
8.5.1- Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do
Anexo IV deste edital.
8.5.2- Declaração da licitante, assegurando que não está declarada inidônea por qualquer
órgão da administração pública ou impedida de licitar e contratar com esta autarquia
municipal, conforme Anexo V deste edital.
8.5.3- Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação
com a administração pública, conforme Anexo VI deste edital.
8.5.4- Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da licitante.
8.5.5- Declaração formal, que dispõe de aplicativo para Smartphone, disponível nos sistemas
Android e IOS, para consulta de saldo e extrato do cartão e consulta da rede de
estabelecimentos credenciados atualizada.
Obs.: Os documentos indicados nos itens “8.5.1”, “8.5.2”, “8.5.3” e “8.5.4” deste edital
deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa licitante. Quando a empresa
licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no
mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do FAX, se houver.
8.6- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.6.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
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8.6.2- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
8.6.3- Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticação, ficando a critério da Autarquia a análise da veracidade dos mesmos.
8.6.4- As certidões positivas de débito serão aceitas se, com teor de negativa.
8.6.5- Se os documentos para habilitação estiverem incompletos, fica assegurado aos participantes, apresentarem documentação atualizada e regularizada na própria sessão. A critério
do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, o participante poderá obter o documento valendo-se de
meio eletrônico cedido pela própria Administração. No entanto, a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos solicitados no presente edital, a licitante será inabilitada.
9 - DO JULGAMENTO
9.1- No horário e local indicado neste edital será aberta a sessão pública do processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do presente
certame.
9.1.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do
objeto deste Edital.
9.1.2- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
9.1.3- Durante a etapa de lances e negociação será permitido o uso de celulares para a consulta de preços desde que autorizado pelo pregoeiro.
9.1.4- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar,
relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
9.2- ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
9.2.1- Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
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9.2.2- O (a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
9.2.3- O (a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente,
de todas as licitantes.
9.2.4- O (a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.
9.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido
que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita
ofertada.
9.2.7- O (a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.
9.2.8- Na etapa de lances, o valor do decréscimo será considerado sob a forma de percentual
sobre o melhor último lance ofertado à razão de 0,5%, salvo alguma alteração no critério que
se mostrar mais vantajosa ou coerente com o processo conforme análise e decisão do pregoeiro.
9.2.9- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de “MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA”, admitindo-se Taxa de Administração de valor percentual zero ou negativo.
9.2.10- Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
9.2.11- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo (a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na
final da etapa competitiva.
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9.2.12- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.2.13- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o (a) Pregoeiro
(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada
e expressamente a respeito.
9.2.14- Se a oferta não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
9.2.15- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
9.2.16- Nas situações previstas nos subitens 9.2.10 e 9.2.13, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para
a administração.
9.2.17- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
ás sanções administrativas constantes do item 19, deste Edital.
9.2.18- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto a prazos,
descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão.
9.2.19- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
9.2.20- O objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
9.2.21- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, serão inabilitadas.
9.2.22- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade documental será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.2.23- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo (a) próprio (a) Pregoeiro (a),
na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
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9.2.24- Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarado vencedora e a ela adjudicado o objeto
do certame, pelo (A) Pregoeiro (a).
9.2.25- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo (a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio e pelo (s)
representante (s) credenciado (s) da (s) licitante (s) ainda presente (s) à sessão.
9.2.26- Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do (a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
9.2.27- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo (a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente
do DAEV, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria para apreciação e parecer,
e em caso de improvimento, será realizado a adjudicação do objeto da licitação à licitante
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
10– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SEGUINDO A LEI COMPLEMENTAR nº 123/06.
10.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
10.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente
à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas,
com efeito, negativa.
10.3- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação
10.4- Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas
pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada
por esta lei complementar.
10.5- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço inferior ao da melhor classificada após a notificação
por parte do (a) Pregoeiro (a), no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência.
10.6- Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.7- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que
se encontrem dentro do percentual de empate, será feito sorteio público entre elas para que
seja identificada aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.8- Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1- Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente no final da sessão, devendo o licitante
interessado indicar o (s) ato (s) atacado (s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão
registrados em ata.
11.2- O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos
por quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão,
com seu fundamento, ser consignada em ata.
11.3- Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá
juntar, no prazo de 03 (três) dias, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos
iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não
impugnados na sessão.
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11.4- Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarrazões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo
do recorrente para a apresentação das razões.
11.5- O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
11.6- A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
11.7- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
11.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.9- Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados no setor de Protocolo desta Autarquia, ao passo que poderão, alternativamente, ser encaminhados ao e-mail:
daev@daevalparaiso.com desde que assinados digitalmente, com certificado digital garantido
e autenticado pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP- Brasil), nos termos da MP 2.2002/01, pelo representante legal, ou procurador credenciado conforme o item 5.1 “b”. Qualquer
erro, ou falha operacional, no envio e recebimento do e-mail correrá a conta e risco do licitante, devendo o mesmo diligenciar para confirmar que houve o devido recebimento pela
Autarquia dentro do prazo legal para o recurso.
11.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto ao setor de Licitações e contratos do DAEV.
11.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará para determinar a contratação.
12- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1- O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo de 03 (três) dias a contar da
notificação realizada pelo Departamento de Licitação e Contratos, devendo estar apto para a
execução do objeto.
12.2- Fica designado como local para assinatura do contrato o Departamento de Licitações e
Contratos desta Autarquia, podendo, alternativamente, ser assinado digitalmente, com certificado digital garantido e autenticado pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP- Brasil), nos
termos da MP 2.200-2/01, pelo representante legal, ou procurador munido de instrumento
público de procuração, ou instrumento particular com firma reconhecida do representante
legal que o assina, do qual constem poderes específicos para assinatura do contrato.
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12.3- O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma única
vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
12.4- Nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 poderá a Administração,
quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou ainda, revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
13- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1- O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura.
14- DO PREÇO E DO REAJUSTE
14.1- O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
15- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
15.1- Os recursos da presente licitação correrão à conta da respectiva dotação orçamentária:
03 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAISO
17 – Saneamento
17 512 - Saneamento Básico Urbano
17.512.0268.2073 000- Manutenção do serviço de água.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
16- DO PRAZO PARA INICIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
16.1- A prestação dos serviços deverá ser realizada na forma estipulada pelo DAEV neste edital
e conforme o ANEXO I - Termo de Referência.
16.2- Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os
demais que forem necessários, decorrentes da prestação de serviços do objeto ora licitado e
as entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais do DAEV.
16.3- Fica assegurado ao DAEV o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações exigidas no edital e seus anexos, ficando a licitante
vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os serviços irregulares no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, providenciando a readequação dos mesmos, acatando as determinações efetuadas pelo DAEV.
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16.4- Serão de responsabilidade da licitante vencedora do certame todos os serviços correlatos essenciais para a execução dos mesmos.
16.5- Ocorrendo qualquer problema, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente
por escrito ao DAEV.
16.6- A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte DAEV.
17 – DA FORMA DE PAGAMENTO
17.1- A disponibilização dos créditos nos cartões magnéticos será feita pela CONTRATADA até
no máximo no dia 28 (vinte e oito) de cada mês de acordo com a relação dos nomes dos servidores e respectivos valores enviada pelo DAEV com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis anterior à data da disponibilização dos créditos e será reembolsada pela CONTRATANTE
em até 07 (sete) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente do DAEV,
lembrando que a nota fiscal deverá ser emitida somente após a disponibilização dos créditos
aos servidores.
17.2- Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o fornecedor informar o número do banco, da agência e da conta bancária, ou através de boleto
bancário.
17.3- Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a execução do presente
Contrato, cabendo ao CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância contratada.
17.4- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
17.5- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas
de preços, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
17.6- A empresa deverá emitir NOTA FISCAL ELETRÔNICA, sob pena de não receber o pagamento.
18 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
18.1- As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta do instrumento de Contrato.
19 - DAS PENALIDADES:
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19.1- Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado
no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
19.2- Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I- advertência;
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
19.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da
aplicação da pena.
19.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
20 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
20.1- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com
os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no Preâmbulo deste Edital,
cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
informações poderão ser obtidas pelo Fone (18) 3401-1019.
20.2- Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais.
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20.3- Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
21.2- O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não
fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a
segurança da futura contratação.
21.3- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
21.4- Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos
termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
21.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal
no DAEV, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
21.6- O Superintendente do DAEV poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação
de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
21.7- No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.
21.8- O controle do contrato será executado por servidor fiscalizador, ou substituto legal, a
quem caberá a verificação da execução dos serviços, comunicando à empresa Contratada os
fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização.
21.9- Fica dispensada a caução.
21.10- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da Comarca de Valparaíso - SP.
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21.11- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecido.
21.12- Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro ou (a).
21.13- Fazem partes integrantes deste edital:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Proposta;
ANEXO III - Modelo Referencial de Declaração o de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação;
ANEXO IV - Modelo Referencial de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do
Trabalho;
ANEXO V - Modelo Referencial de Declaração asseverando que a licitante não está declarada
inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou Impedida de Licitar e Contratar com
esta Administração Municipal;
ANEXO VI - Modelo Referencial de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes
Impeditivos Habilitação;
ANEXO VII - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;
ANEXO VIII - Modelo Referencial de Declaração o de enquadramento na situação de Micro
Empresa ou Empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/06 e da
inexistência da superveniência de fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento;
ANEXO IX - Minuta do Contrato;
ANEXO X- Termo de Ciência e Notificação;
ANEXO XI- Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP;
ANEXO XII- Cadastro de Responsável;
ANEXO XIII- Recibo da Retirada do Edital;
Valparaiso-SP, 01 de dezembro de 2.021.
Antônio Roberto Girotti
Superintendente do DAEV
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
1 – DO OBJETO:
1.1 – O objeto da presente licitação, consiste na escolha da melhor proposta para consecução
de contrato com empresa prestadora de serviços de Implantação de serviços de emissão, utilização e administração de Cartão Alimentação, no valor atual mensal/unitário de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) destinados a 60 (sessenta) servidores do Departamento Água
e Esgotos de Valparaíso.
2 – PRAZO E INÍCIO DA EXECUÇÃO:
2.1 – A Adjudicatária deverá celebrar contrato com o DAEV, pelo prazo inicial de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57,
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2 – A vigência do contrato se iniciará no mês subsequente à sua assinatura, lembrando que
o prazo para assinatura do mesmo é de 03 (três) dias.
3 – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE QUE VIER A SER CONTRATADA:
3.1 – Os serviços deverão ser iniciados no mês subsequente ao da assinatura do contrato.
3.2 – O primeiro cartão de cada beneficiário será sempre gratuito.
3.3 – Os cartões magnéticos terão validade de no mínimo 12 (doze) meses, identificados com
o nome do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, bem como os dados de
cada servidor individualizado, segundo os padrões próprios da fornecedora.
3.4 – Quando da reemissão de cartões por motivo de término da validade dos mesmos não
será aceito cobrança de quaisquer valores desta Autarquia ou servidor, devendo a substituição ocorrer antes da expiração destes.
3.5 – Os créditos dos cartões magnéticos deverão ser liberados em até no máximo no dia 28
(vinte e oito) de cada mês de acordo com a relação dos nomes dos servidores e respectivos
valores enviada pelo DAEV com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis anterior à data da
disponibilização dos créditos.
3.6 – Recebido o pedido conforme item 4.2 deste termo, a empresa contratada deverá levantar, dentre os funcionários, quais ainda não possuem cartão magnético e assim enviá-los, conforme item 6.1 deste termo, ao responsável pela distribuição no Departamento Administrativo e Financeiro, em até 07 (sete) dias úteis a partir do referido pedido.
3.7 – Quando os valores dos créditos sofrerem alteração, devido a algum reajuste, deverá a
empresa atualizar os valores, conforme indicação do Departamento Administrativo e Financeiro, conforme constar no pedido.
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3.8 – A emissão/entrega da 2ª (segunda) via do cartão magnético, conforme item 6.1 deste
termo, deverá ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados da data da solicitação.
3.9 – A taxa de reemissão para os cartões magnéticos não poderá ser superior a R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos), limitando-se a taxa de reemissão exclusivamente para os casos
decorrentes de perda, furto, roubo, quebra, extravio ou inutilização por mau uso, não sendo
aceito cobrança por qualquer outro motivo, devendo ainda em caso de vencimento do cartão
magnético, ser emitido um novo cartão sem qualquer espécie de custo para o DAEV e/ou servidor. Caso o valor para reemissão seja superior ao estabelecido em edital, a proposta será
desclassificada.
3.10 – Os valores dos créditos dos cartões magnéticos serão cumulativos, desde que não utilizados pelos respectivos titulares dos cartões, ou ainda no caso de sua utilização parcial.
3.11 – A empresa vencedora em hipótese alguma poderá se apoderar do valor creditado em
favor do usuário, mesmo que este perdure por vários meses sem ser gasto, devendo o saldo
acumular, conforme item 3.10 deste termo, por tempo indeterminado.
3.12 – A empresa vencedora deverá garantir a aceitação mínima dos cartões magnéticos, conforme a seguir:
VALPARAÍSO: no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos, dentre estes necessariamente 02 (duas)
diferentes redes de supermercados com no mínimo 02 (duas) lojas cada e 01 (uma) diferente
rede de supermercado com no mínimo 01 (uma) loja.
GUARARAPES: no mínimo 03 (três) estabelecimentos, dentre estes necessariamente 01 (uma)
rede de supermercados com no mínimo 02 (duas) lojas;
MIRANDÓPOLIS: no mínimo 03 (três) estabelecimentos, dentre estes necessariamente 02
(dois) supermercados;
ARAÇATUBA: no mínimo 40 (quarenta) estabelecimentos, dentre estes necessariamente 01
(uma) rede de supermercados com no mínimo 02 (duas) lojas e 01 (uma) rede de hipermercados.
GUARAÇAÍ: no mínimo 01 (um) supermercado;
BENTO DE ABREU: no mínimo 01 (um) supermercado;
LAVINIA: no mínimo 01 (um) supermercado;
CASTILHO: no mínimo 01 (um) supermercado;
ADAMANTINA: no mínimo 01 (um) supermercado;
BIRIGUI: no mínimo 01 (um) supermercado;
Observação: É de inteira responsabilidade da contratada informar imediatamente ao Departamento Administrativo e Financeiro inclusões e/ou exclusões dos estabelecimentos.
3.13 – Será permitido e aconselhado o credenciamento de outros tipos de estabelecimentos,
tais como: mini mercados, mercearias, empórios, quitandas, açougues e padarias, os quais
apenas não serão computados para o cálculo do mínimo exigido.
3.14 – O Departamento Administrativo poderá sugerir a inclusão de estabelecimentos na relação de credenciados ao licitante vencedor.
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3.15 – Deverá manter nos estabelecimentos comerciais filiados à sua rede, em local bem visível e de fácil identificação, informativo de sua adesão ao sistema objeto desta licitação e do
respectivo contrato.
3.16 – Providenciará imediatamente correção das deficiências apontadas pelo DAEV quando
da execução dos serviços objeto da presente licitação e respectivo contrato.
3.17 – Deverá fiscalizar os estabelecimentos integrantes de sua rede, no sentido de se obter
um produto adequado, variado e higiênico, dentro dos padrões e legislação estabelecidos,
descredenciando os que não apresentarem serviços satisfatórios.
3.18 – Será responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, presentes ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o
serviço relacionado com o objeto contratual.
3.19 – Deverá comunicar, imediatamente, ao DAEV, tão logo seja do seu conhecimento os
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.
3.20 – Deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente RH e usuário, no mínimo durante o horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo adicional, para acesso à rede de aceitação, fornecimento de saldos, extratos, alteração/reemissão
de senha, bloqueios e demais solicitações pertinentes à Administração/RH, via internet e/ou
central de atendimento 0800 ou serviço similar (mobile), desde que gratuito.
3.21 – Efetuará a restituição ao DAEV de 100% do valor correspondente aos eventuais créditos
cancelados, estornados, no mês subsequente à solicitação do Departamento Administrativo,
podendo tal valor ser compensado do crédito devido à licitante vencedora, caso haja.
3.22 – Manter o cartão magnético ativo por 06 (seis) meses após o vencimento do contrato.
3.23 – A licitante vencedora fica obrigada ainda a:
a) Assinar o contrato relativo aos serviços que lhe forem adjudicados;
b) Prestar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado neste termo. Caso a prestação não seja dentro do prazo, a Adjudicatária ficará sujeita à multa prevista em lei;
c) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão;
d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao DAEV ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
3.24 – A licitante vencedora não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de
caso fortuito ou força maior.
3.25 – O DAEV não aceitará, sob nenhuma hipótese, a transferência de responsabilidade da
licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer
outros.
3.26 -Deverão ser disponibilizados, no mínimo, os seguintes serviços para os usuários dos
cartões:
a) Consulta de saldo e extrato do cartão via Internet, pela Central de Atendimento e por aplicativo para Smartphone, disponível nos sistemas Android e IOS;
b) Consulta da rede de estabelecimentos credenciados atualizada via Internet, pela Central de
Atendimento e por aplicativo para Smartphone, disponível nos sistemas Android e IOS.
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4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE:
4.1 – Os cartões magnéticos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis a contar do
pedido, conforme item 4.2 deste termo, no DAEV, localizado na Av. Manoel Parada de Carvalho, nº 667 – Centro – Valparaíso (SP), no horário das 8:00 às 17:00 horas.
4.2 – O pedido com a relação nominal dos funcionários e respectivos valores será enviado
mensalmente por meio eletrônico.
4.3 – Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá entrar em contato com o
Departamento Administrativo e Financeiro num prazo máximo de 05 (cinco) dias, fornecendo
instruções, layout e procedimentos necessários ao envio do pedido por meio eletrônico, e
apresentar a metodologia operacional adotada para desempenho das atividades necessárias
ao cumprimento do objeto da licitação, através de:
a) Tecnologia: Utilização de recursos tecnológicos que propiciem agilidade, segurança e confiabilidade no funcionamento do sistema, assegurando inclusive a identificação de possíveis
falsificações de cartões;
b) Método de administração e gerência: Relatórios gerenciais em nível de informações disponíveis, garantindo o bom funcionamento do sistema;
c) Meios de comunicação utilizados pelo licitante para atingir o usuário final, visando esclarecimento de dúvidas e ainda a divulgação dos serviços, bem como do conhecimento dos estabelecimentos credenciados e descredenciados mensalmente.
4.4 – A adjudicatária encaminhará técnico, para solução em conjunto, de eventuais problemas
de adequação, relacionados à transmissão dos dados, conforme procedimento e layout fornecidos, caso haja necessidade constatada pelo Departamento Administrativo e Financeiro.
4.5 – A adjudicatária responde por todos os custos e despesas relativas à disponibilização do
técnico junto ao DAEV, como estadia, despesas de viagem, alimentação e outros.
4.6 – A inserção dos créditos nos cartões magnéticos, não exclui ou isenta a Adjudicatária da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor
e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
5 – DA QUANTIDADE ESTIMADA DE CARTÕES E VALOR INDIVIDUAL DE CRÉDITO:
5.1 – A quantidade de cartões a ser emitida é de 60 (sessenta) unidades/servidores.
5.2 – O valor do Vale Alimentação a ser fornecido para cada um dos servidores atualmente é
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme dispõe a Lei Municipal nº 2350, de 18
de fevereiro de 2020, podendo ser alterado conforme necessidade do DAEV.
TABELA DE ESTIMATIVAS
VALOR A SER CREDITADO A CADA SERVIR$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
DOR
Nº DE SERVIDORES

60

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
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VALOR GLOBAL (12 MESES)

R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e
oito mil reais)

6 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS CARTÕES:
6.1 – Os cartões deverão ser enviados ao Departamento Administrativo e Financeiro de forma
individual, sigilosa, contendo a senha e instruções de uso, além de informações sobre canais
de acesso via internet e/ou central de atendimento 0800 ou serviço similar (mobile), desde
que gratuito, para acesso à rede de aceitação, fornecimento de saldos, extratos, alteração/reemissão de senha, bloqueios, etc.
6.2 – Em casos de cartões magnéticos que apresentarem defeitos no momento da entrega aos
usuários, estes deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem nenhum custo.
7 – CONDIÇÕES DE REEMBOLSO:
7.1 – A empresa vencedora deverá creditar no cartão magnético, o valor especificado pelo
DAEV para cada funcionário, no prazo determinado no item 3.5 deste termo, e será reembolsado 15 (quinze) dias após o recebimento da nota fiscal pelo setor de Contabilidade. Lembrando que a nota fiscal deverá ser emitida somente após a disponibilização dos créditos aos
servidores.
8 – DA VEDAÇÃO ÀS EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIOS
8.1 – Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcios, pois é incompatível com a exigência de capacidade econômica.
9 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1 – O DAEV não aceitará nenhuma cobrança posterior de quaisquer encargos financeiros
adicionais.
9.2 – A taxa de administração do cartão magnético, deverá ser em valor fixo, expresso em
percentual, contendo duas casas decimais, não podendo ser superior a 0 (zero).
9.3 – O licitante vencedor deverá garantir o bloqueio do cartão magnético, em casos de perda,
furto, quebra ou extravio, imediatamente após a comunicação efetuada pelo próprio beneficiário, preservando o valor monetário existente no cartão até o instante da comunicação.
9.4 – No caso da exclusão de beneficiários, por afastamento desta Autarquia, ou, por qualquer
motivo, o Departamento Administrativo e Financeiro informará o licitante vencedor, no prazo
de 03 (três) dias úteis, ficando a partir da data da comunicação isenta de qualquer responsabilidade pelo uso indevido dos serviços prestados.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA ONLINE
E CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS A 60 (SESSENTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO E REGIÃO
QUALIFICAÇÂO DA EMPRESA:
Razão Social:
C.N.P.J.:
I.E.
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade - UF:
Telefone:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
Nome:
RG
CPF:
Estado Civil:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade - UF:
Telefone:

Quantidade
Estimada:

Descrição:

Taxa de
Administração %

60

Vale Alimentação com crédito aproximado de R$
650,00 (seiscentos e cinquentas reais) mensal/unitário

Valor Total Mensal com a Taxa Administrativa

Valor Total
Anual
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TAXA DE REEMISSÃO PARA OS CARTÕES MAGNÉTICOS:
R$ ____ (___________). (não poderá ser superior a $ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: _______________________
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope
proposta.
CONDIÇÕES DE ENTREGA: Conforme Edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos e serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas neste Edital e seus anexos.
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Município/UF,_________de______________de 2021.

________________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA DO PROPONENTE
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ANEXO III - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Ao
Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso
Ao (A) Senhor (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio.
Prezado (a) Pregoeiro (a):

Declaramos sob as penas das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações,
conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 06/2021,
bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos
necessários à participação e habilitação no mesmo.
..............., ..... de .............. de 2021.

_______________________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração dever ser assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO IV - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Eu, ........... (nome completo), representante legal da empresa ............... (razão social da
proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº 06/2021, promovido pelo
DAEV, declaro, sob as penas da Lei Federal n. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, nos
termos do Inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, instituído pela Lei nº 9.854/99, a
.................... (razão social da proponente), encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, artigo
7, da Constituição Federal.
................., ..... de .............. de 2021.

_______________________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração dever ser assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL ASSEGURANDO QUE A LICITANTE NÃO
ESTÁ DECLARADA INIDÔNEA POR QUALQUER ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU
IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Eu, ............. (nome completo), representante legal da empresa ........... (razão social da
proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº 06/2021, promovido pelo
DAEV, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações que,
a empresa mencionada acima, não está declarada inidônea por qualquer órgão da
Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal.
..............., ..... de .............. de 2021.

_______________________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração dever ser assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS Á HABILITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Eu, ............. (nome completo), representante legal da empresa ............. (razão social da
proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº 06/2021, promovido DAEV,
declaro, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa
mencionada acima, inexiste fatos supervenientes impeditivos à habilitação.
..............., ..... de ............... de 2021.

_______________________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração dever ser assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VII - MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

A ............. (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. ............., com sede na ............., através de seu
representante legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Senhor
(a) ..............., portador (a) da cédula de identidade RG n. ............, expedida pela .............,
outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº.
06/2021, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir,
negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se
satisfatoriamente neste procedimento.
................, ..... de ................ de 2021.

______________________________________________________
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs. Esta declaração dever ser assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VIII - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

, inscrita no CNPJ sob nº
___________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
___________________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto
na alínea “a” do subitem OBSERVAÇÕES quanto à HABILITAÇÃO, do Edital, do Pregão Presencial nº 06/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser expressão da verdade, segue assinada.

_____________, __ de ____________ de 2021.

_______________________________
Representante Legal
(Com carimbo da empresa)

Av. Manoel Parada de Carvalho, 667 - Centro - CEP: 16.880-000 - Valparaiso-SP
Fone/Fax: (18) 3401-1019

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO - D. A. E. V.
Entidade Autárquica criada pela Lei 523 de 16 de Novembro de 1967

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALPARAÍSO, Autarquia Municipal, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 72.836.604.0001-83, com a sede administrativa a Avenida Manoel Parada de
Carvalho, 667, nesta cidade de Valparaiso, Estado de São Paulo, neste ato representado por
seu superintendente, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, portador do RG
nº XXXXXXXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na
XXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXX,
denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa abaixo qualificada, ora denominada:
CONTRATADA:
QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social:
C.N.P.J.:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade - UF:
Telefone:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
Nome:
RG
CPF:
Estado Civil:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade UF:
Telefone:
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, com sujeição disposições das Leis
n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883, de 8 de junho de 1994 e legislação posterior,
mediante as cláusulas e condições, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa jurídica destinada a prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de vale alimentação,
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via cartão magnético e /ou cartão eletrônico com tecnologia de chip, oriundo de tecnologia
adequada e respectivas recargas de créditos mensais, destinados a aproximadamente 60 (sessenta) servidores desta autarquia, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios “in
natura” e refeições prontas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, em Valparaiso e Região, “Vale Alimentação”, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência, parte integrante e indissociável do Edital podendo sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor da quantidade inicial de acordo com o preconizado
no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8. 666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. A presente contratação caracteriza-se pela forma INDIRETA na Modalidade Pregão
Presencial, tipo de Licitação MENOR PREÇO – MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES A CONTRATADA
a) Executar o serviço contratado em conformidade com as disposições constantes do
processo licitatório e seus anexos.
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
c) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente
licitação;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do
objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
e) Responder pelo pagamento dos encargos, fiscais e previdenciários respectivos, e por
tudo mais que, como empresa deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância às leis, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução do presente, isentando expressamente, neste ato, o DAEV de quaisquer responsabilidades por estes encargos;
f) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Fiscalizar e controlar a entrega e a qualidade do objeto contratado, comunicando a
contratada, qualquer irregularidade constatada no serviço entregue;
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b) Promover, mensalmente, o pedido dos valores a serem disponibilizados para cada cartão;
c) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
d) Efetuar o pagamento segundo o prazo e condições estabelecidas no Edital;
e) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
f) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
a) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
5.1. Aplica-se a este contrato o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002
e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
nº. 8.883, de 8 de junho de 1994 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DA LICITAÇÃO
6.1. Os valores da contratação encontram-se em consonância com as Lei nº 8.666, de 21/6/93
e Lei nº 9.648, de 27/5/98 e suas alterações pertinentes, e são oriundas do Edital nº.13/2016,
do Pregão Presencial nº. 06/2021.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PREÇO E REAJUSTE
7.1. O percentual da taxa de administração é de __ % (_______________), cobrado sobre a
somatória dos valores dos cartões-alimentação efetivamente fornecidos mensalmente.
7.2. O valor total do presente contrato é de R$_________ (_______________), sendo que a
CONTRATADA receberá a importância mensal estimada de R$_________
(________________).
7.3. O preço unitário para reemissão dos cartões-alimentação, em caso de perda, extravio ou
roubo, é de R$ _______ (_________).
7.4. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a
vigência do contrato e suas possíveis prorrogações.
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7.5. A disponibilização dos créditos nos cartões magnéticos será feita pela CONTRATADA até
no máximo no dia 28 (vinte e oito) de cada mês de acordo com a relação dos nomes dos servidores e respectivos valores enviada pelo DAEV com antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis anterior à data da disponibilização dos créditos e será reembolsada pela CONTRATANTE
em até 07 (sete) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente do DAEV,
lembrando que a nota fiscal deverá ser emitida somente após a disponibilização dos créditos
aos servidores.
7.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o fornecedor informar o número do banco, da agência e da conta bancária, ou através de boleto
bancário.
7.7. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a execução do presente
Contrato, cabendo ao CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância contratada.
7.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
7.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
7.10. A empresa deverá emitir NOTA FISCAL ELETRÔNICA, sob pena de não receber o pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Os recursos da presente licitação correrão à conta da respectiva dotação orçamentária:
03 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAISO
17 – Saneamento
17 512 - Saneamento Básico Urbano
17.512.0268.2073 000- Manutenção do serviço de água.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado o prazo, conforme determina o Artigo 57, inciso II da Lei nº
8.666/93 e posteriores alterações, mediante acordo entre as partes, limitada a 60 meses.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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10.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificadocomprovados, ao não cumprimento, por parte do Contratado, das obrigações assumidas, ou
a infringência de preceitos legais pertinentes, com aplicação segundo a gravidade da falta, as
seguintes penalidades cuja aplicação de uma não excluirá a de outras, visto serem todas
autônomas:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do
Contratante, para as quais tenha o contratado concorrido diretamente;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso de até
10 dias para o início do fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese da reincidência
da ação ou da omissão, que tenha justificado a aplicação da multa estabelecida na alínea
anterior.
d) além da aplicação das multas e demais penalidades avançadas acima, o Contratante poder
rescindir o presente contrato por qualquer um dos motivos alencados na cláusula décima
segunda e seus parágrafos, bem como aplicar contratada suspenso temporária ao direito de
licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
e) declaração de inidoneidade quando a contratada deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida na má-fé, a juízo do Contratante,
devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo Primeiro. As penalidades moratórias serão, sempre que possível,
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas
dos créditos da contratada, da garantia prestada ou, conforme o caso ser executado
administrativa ou judicialmente.
Parágrafo Segundo. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas
sim moratório, consequentemente, o seu pagamento não exime a contratada da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. A rescisão contratual poder ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrer por ato unilateral e formal desta Autarquia
nos casos a seguir enumerados:
1) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
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2) lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a
impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;
3) atraso injustificado no início do fornecimento;
4) paralisação não autorizada do fornecimento;
5) subcontratação total do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou
transferência deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
6) desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento
e fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
7) cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrer por acordo entre as partes, mediante
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, e ser reduzida a termo no
processo respectivo, desde que haja conveniência para o Contratante.
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, ser este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da
Lei n. 8.666/93.
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos
causados ao Contratante ou a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1. O controle será executado por Ana Flávia R. Marin, servidora desta Autarquia, ao qual
caberá a verificação da entrega do objeto, comunicando à empresa contratada os fatos eventualmente ocorridos, para pronta regularização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Valparaíso, com renúncia de qualquer
outro, para dirimir as dúvidas, ou questões não resolvidas administrativamente.
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03
(três ) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.
Valparaíso - SP, de ............. de 2021.
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________________________________________________________
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAISO
Antônio Roberto Girotti
Superintendente do DAEV
_____________________
CONTRATADO
__________________________________
TESTEMUNHA 01:
NOME:
CPF:
__________________________________
TESTEMUNHA 02:
NOME:
CPF:

Av. Manoel Parada de Carvalho, 667 - Centro - CEP: 16.880-000 - Valparaiso-SP
Fone/Fax: (18) 3401-1019

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO - D. A. E. V.
Entidade Autárquica criada pela Lei 523 de 16 de Novembro de 1967

ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAISO
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO Nº: XX/2021
DATA DO CONTRATO: XX/XX/2021
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA ONLINE
E CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS A 60 (SESSENTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO E REGIÃO
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º
das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração (ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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LOCAL e DATA:
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: XXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: XXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX
Assinatura: __________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: XXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX
Assinatura: __________________________
Pela contratada:
Nome: XXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX
Assinatura: __________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: XXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX
Assinatura: __________________________
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO
CNPJ Nº: 72.836.604/0001-83
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA ONLINE
E CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS A 60 (SESSENTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO E REGIÃO
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontramse no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos
quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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ANEXO XII - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE
BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TECNOLOGIA ONLINE
E CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS A 60 (SESSENTA) SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO E REGIÃO.
Nome
Cargo
RG nº
Endereço(*)
Telefone
e-mail
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial do Órgão/Setor
Telefone e Fax
e-mail

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
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ANEXO XIII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
E-mail: daev@daevalparaiso.com
Site: www.daevalparaiso.com
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
Razão Social:
CNPJ
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:
Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Data:
Nome:
Carimbo:
Assinatura:

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Autarquia e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção da mesma, pelo e-mail
daev@daevalparaiso.com, ou a remessa do recibo, por meio de fax.
Av. Manoel Parada de Carvalho, 667 - Centro - CEP: 16.880-000 - Valparaiso-SP
Fone/Fax: (18) 3401-1019

