Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri

EDITAL Nº 05/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 301/2022
TIPO: MENOR PREÇO - MENOR TAXA ADMINISTRATIVA
01. DO PREÂMBULO
O SAEMBA – Serviço de Água e Esgoto do Município de
Bariri - SP, por intermédio do Superintendente Eder Cassiola, no uso de suas
atribuições legais, torna público que se acha aberta, na sede do SAEMBA de
Bariri, situada a Rua 7 de Setembro 1043, Centro, município de Bariri - SP,
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de
empreitada por preço UNITÁRIO, a ser realizada por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações do Brasil”, nos
termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, Decreto Municipal nº 3.834/2008, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste
instrumento convocatório e seus anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico
após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de
seus representantes na BLL-Bolsa de Licitações do Brasil.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico
será realizada no endereço eletrônico www.bll.org.br, no dia e hora mencionados
no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no
sistema pela autoridade competente.
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 19/09/2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 29/09/2022 às
08:30 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/09/2022 às 09:00 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/09/2022 às 09:30 horas.
LOCAL: www.bllcompras.org.br - "Acesso Identificado"
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de
Licitações SAEMBA, sito à Rua 7 de setembro, nº 1.043 – Centro Bariri/SP,
durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira,
das 08:00h. às 16:30h., ou pelo telefone (14) 3662-9413, ou ainda, através do
e-mail saemba@saemba.sp.gov.br.
Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo
qualquer ato ou fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.
02. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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02.01. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO
ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS
COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE
SENHA DE ACESSO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SAEMBA, PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, EM QUANTIDADES E FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO
ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, conforme as especificações dispostas no
Termo de Referência (ANEXO I).
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1 As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por
conta do(s) crédito(s) orçamentário(s) sob a(s) classificação(ões) funcional(is)
programática(s) e categoria econômica abaixo discriminadas: 059 –
02.03.01.17.122.0017-2043 0000 - 3.3.90.39.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou
sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e
credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências,
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem
toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à
Bolsa de Licitações e Leilões, https://bll.org.br/, (41) 3097-4600 suporte ao
fornecedor.
4.3. O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou
através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo
uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
4.4. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização
dos recursos de tecnologia da informação nos termos do regulamento do
sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei n° 10.520/2002.
4.5. O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA está
isento de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema
www.bllcompras.org.br, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame
os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a promotora
do sistema, nos percentuais compatíveis com o objeto licitado neste edital de
acordo com o termo contratual ajustado entre as partes (Licitante/BLL – Bolsa de
Licitações e Leilões) referentes à utilização dos recursos de tecnologia da
informação.
4.6. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
b) Que não atenderem às condições deste Edital e seus anexos;
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c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) Que se enquadrem nas vedações contidas no art. 9º da Lei Federal nº
8.666/93;
e) Que estiverem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da
administração municipal, ressalvado o conteúdo da Súmula nº 50 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo;
f) Sob a forma de consórcio ou grupo de empresas;
g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.7 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do
horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
4.8 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (Anexo XII)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela
Bolsa de Licitações do Brasil (Anexo XII)
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital,
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante
solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A
empresa participante do certame não deve ser identificada”.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do
sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o
valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.
4.9 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu
regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art.
44 e 45 da LC 123/2006.
5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES:
5.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma
reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada
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à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
5.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de
proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente
se dará mediante prévia definição de senha privativa.
5.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa da BLL- Bolsa De Licitações do Brasil.
5.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
5.7 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da
corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecido.
5.8 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
5.9 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de Acesso, ainda que por terceiros.
5.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá́ ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR
(41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail
contato@bll.org.br.
6. DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema
www.bll.org.br na opção “licitações – cadastro de proposta”, concomitantemente
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com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por
pessoa não credenciada como sua representante.
6.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante,
em cada pregão eletrônico.
6.5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
6.6. A proposta deverá ser cadastrada pelo VALOR UNITÁRIO, sendo o valor
mensal atual do vale alimentação, igual a R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e
sete reais) acrescido da taxa de administração, que não poderá ser negativa,
podendo ser MAIOR ou IGUAL a ZERO.
EXEMPLOS:
01) Se a Taxa de Administração a ser cobrada for igual a ZERO, a licitante
deverá colocar em sua proposta o Valor Unitário de R$ 567,00 (quinhentos e
sessenta e sete reais) por cartão;
02) Se a respectiva Taxa for NEGATIVA em 1 % (um por cento), o equivalente a
um acréscimo de R$ 5,67, a licitante deverá colocar em sua proposta o Valor
Unitário de R$ 572,67 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete
centavos) por cartão e assim sucessivamente.
6.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
mi e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.7.1. Havendo alguma restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa, conforme art. 43, §1º, Lei Complementar nº
123/06.
6.7.2. A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item
6.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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6.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.12. É vedado ao fornecedor identificar-se em sua proposta ao lançá-la no
sistema ou no decorrer da sessão do pregão, sob pena de desclassificação do
licitante.
6.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida através ___, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo email contato@bll.org.br.
07. REFERÊNCIA DE TEMPO
7.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão
Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
10.1.1 Valor total do item, referindo-se à taxa administrativa ofertada;
10.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência;
10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
10.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco
no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a
que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
10.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;
10.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da proposta e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
10.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
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efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante
ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no
subitem anterior.
10.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
10.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
10.8. O prazo de validade da proposta será de 60 sessenta dias, a contar da data
de sua apresentação.
10.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos e taxas mínimas
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
10.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão
pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de
preços recebidas.
9.1.1. A não anexação de proposta escrita não inabilitará o licitante para
participar do pregão.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as
especificações exigidas no Termo de Referência.
9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
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9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
9.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance
ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor final do vale unitário,
considerando-se já a taxa administrativa, em conformidade com o item
6.6.
9.7. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.
9.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
9.9. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
9.10. Não serão aceitas propostas com preços superiores aos máximos
estimados pela Autarquia.
9.11. O descumprimento no disposto no item anterior implicará na
desclassificação do licitante.
9.12. Fica a critério do PREGOEIRO a autorização da correção de lances com
valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da
disputa de lances.
9.13. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o
autor dos lances aos demais participantes.
9.14. No caso de desconexão com o PREGOEIRO, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, na forma eletrônica, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o
PREGOEIRO, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos
realizados.
9.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão
do Pregão, na forma eletrônica será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos participantes, através de comunicado que será disponibilizado
no acesso público juntamente com o edital.
9.16. O fechamento da etapa de lances ocorrerá mediante aviso emitido pelo
sistema que dará início ao período randômico de tempo de até 30 (trinta)
minutos. A sessão será automaticamente encerrada.
9.17. O PREGOEIRO poderá encerrar facultativamente a sessão, mediante aviso
de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo
randômico.
9.17. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo PREGOEIRO acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.18. Os documentos relativos à habilitação deverão ser digitalizados e anexados
no site da BLL, em campo próprio no sistema.
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9.19. A anexação incorreta dos documentos de que trata o item anterior,
ensejará na INABILITAÇÃO do licitante.
9.20. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o
fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa
etapa o PREGOEIRO poderá negociar com o participante para que seja obtido
preço melhor.
9.20. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
9.21. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance
de menor preço.
9.22. Havendo mais de uma propoente com oferta de “taxa zero”, ou seja, que
tenha cadastrado o item com o valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete
reais), ocasionando o empate das propostas, a classificação das proponentes
será realizada por sorteio, a ser realizado de forma automática pela plataforma
de licitações utilizada – BLL.
10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.01. Para julgamento será adotado o critério do MENOR PREÇO - MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA.
10.1.2. Em cumprimento ao disposto na Lei Federal n. 14.442, de 2022, não será
aceita “taxa negativa”.
10.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR
N°123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
10.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico
identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor
lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será
convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão
eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o
objeto do pregão.
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem
"15.02.01", o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se
identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta,
na forma do disposto na alínea “a”.
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
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10.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem
"10.2.1", o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.
10.3. O PREGOEIRO anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo PREGOEIRO
acerca da aceitação do lance de menor valor.
10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o PREGOEIRO
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
10.5. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas
analisadas pelo PREGOEIRO, para verificar se estão em conformidade com os
preços e custos estimados para a contratação.
10.6. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
11.2. Será́ desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível, considerada a taxa
negativa, vedada pelo Decreto nº 10.854/2021.
11.3. Qualquer interessado poderá́ requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
11.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá́ ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será́ registrada em
ata;
11.5. O Pregoeiro poderá́ convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
11.6. O prazo estabelecido poderá́ ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
11.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
11.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua proposta deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
11.8. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados
na proposta com aqueles praticados no mercado;
11.9. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a
desclassificação do licitante. A proposta poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
11.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas;
11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando não cabível esse regime.
11.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das
especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
11.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
11.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para sua continuidade.
11.13. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
12. HABILITAÇÃO
Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao
julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do
cadastro da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e extraídos dos documentos
indicados no item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no cadastro da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil não atendam aos requisitos estabelecidos no item 4 deste
Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais
omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos
hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da
sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital
mediante a apresentação de documentos, preferencialmente no campo próprio
do Sistema BLL ou por correio eletrônico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat
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do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública e antes de ser
proferida a decisão sobre a habilitação.
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se
refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a
que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a
indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas
indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões
ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada,
mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos
enviados na forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço
indicado no preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias após o encerramento
da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e
aplicação das penalidades cabíveis;
e.1) Os documentos poderão ser apresentados mediante publicação em órgão da
imprensa oficial, ou por cópia simples, desde que acompanhados dos originais
para que sejam autenticados por servidor da administração; ou
e.2) Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 será exigida apenas
para efeito de celebração da contratação. Não obstante, a apresentação de todas
as certidões e documentos exigidos para a comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma
restrição ou impedimento.
f.1) A prerrogativa tratada na alínea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da
Lei Federal n° 11.488/2007, não abrangendo os demais requisitos de habilitação
exigidos neste Edital, os quais deverão ser comprovados durante o certame
licitatório e na forma prescrita neste item 4.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e
horário para sua continuidade.
i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais
licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora
utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro
deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio eletrônico.
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Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
Havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
12.1. Habilitação jurídica:
12.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
12.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
12.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
12.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
12.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
12.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;
12.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
12.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
12.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
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12.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
12.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
12.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;
12.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
12.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
12.3. Qualificação Econômico-Financeira.
12.3.1. Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida
pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria
certidão o prazo de sua validade, observada Súmula 50 TCE/SP. Para as
empresas em recuperação judicial, será exigido o Plano de Recuperação
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.
a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá
também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se
encontra instalada a filial.
a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos
pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.
12.3.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
12.3.3 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
12.3.4 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
12.3.5 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
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12.3.6 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
12.4. Qualificação Técnica
12.4.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
12.4.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
12.4.3 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências
do edital.
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
13.1.2 Apresentar a taxa, devidamente ajustada ao lance vencedor;
13.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será́ levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
13.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
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13.3. A taxa deverá ser expressa em número decimal e escrita por extenso.
13.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante.
13.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
14. DOS RECURSOS
14.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e
trabalhista, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada
no sistema que poderão interpor recurso, será concedido o prazo de trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
14.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro este retornará a sessão do
Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes;
14.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro
encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que
proferirá decisão final e adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e
homologará o procedimento licitatório.
14.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à
autoridade designar dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso.
14.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto
da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es).
14.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor.
14.7. O não oferecimento de razões no prazo desta condição fará deserto o
recurso.
14.8. Os autos do processo permanecerão com vista interna franqueada aos
interessados na Diretoria de Licitações, no endereço constante do preâmbulo
deste
edital, sem, contudo, ser autorizada a sua retirada do Órgão sob qualquer
pretexto.
14.9. Os recursos poderão ser interpostos somente no local de funcionamento da
Equipe do Pregão, em horário de funcionamento da Autarquia, obedecendo aos
prazos legais.
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15. ADJUDICAÇÃO
15.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
recurso, por parte do(a)(s) proponente(s), importará na decadência do direito de
recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame ao(s)
(às) proponente(s) vencedor(es)(as).
15.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após
a decisão do(s) mesmo(s) a autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certame ao proponente vencedor.
16. HOMOLOGAÇÃO
16.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
16.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação
do proponente adjudicatário) para assinar o contrato, respeitada a validade de
sua proposta.
17. DA CONTRATAÇÃO
17.1. A proponente vencedora desta Licitação deverá comparecer nesta
Autarquia a fim de assinar o respectivo Contrato Administrativo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO deste
processo de licitação na Imprensa Oficial do Estado, devendo estar apta para
iniciar a prestação dos serviços imediatamente (conforme exigido), sendo certo,
ainda, que as disposições definidas no respectivo instrumento contratual deverão
ser fielmente obedecidas.
17.2. É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL para a ASSINATURA do respectivo
instrumento contratual que a empresa vencedora desta licitação apresente a
RELAÇÃO dos estabelecimentos fornecedores de gêneros alimentícios em geral
credenciados neste Município de BARIRI/SP, podendo abranger supermercados,
mercearias, armazéns, açougues, peixarias, hortifrutimercados, produtores de
hortifrutigranjeiros, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e demais,
contendo os dados de cada empresa, comprovando documentalmente que
possui, no mínimo, 15 (quinze) estabelecimentos comerciais, sendo que, deste
total, pelo menos 05 (cinco) são supermercados, os demais poderão ser
mercearias, minimercados, armazéns, açougues, padarias, comércio de laticínios
e/ou frios ou demais estabelecimentos correlatos.
17.3. No caso do não cumprimento do item ”17.2”, será adjudicado serviços para
a 2ª colocada e assim sucessivamente, observando-se os preceitos do artigo 64,
§ 2o, da Lei no 8.666/93.
17.4. Não sendo assinado o contrato ou retirado instrumento equivalente, poderá
a Administração convocar o outro proponente classificado, observada a ordem da
classificação, para celebrar o contrato ou retirar instrumento equivalente nas
mesmas condições de sua oferta, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.
17.5. O Setor de Licitações poderá enviar o contrato, via correio, para a
proponente adjudicatária, devendo, a proponente adjudicatária, devolver as vias
devidamente assinadas.
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17.6. Para a assinatura do contrato, o Setor de Licitações poderá verificar, por
meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do
Empregador e Fazenda Nacional.
17.7. Também para assinatura do Contrato, a proponente adjudicatária deverá
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado
dos documentos correspondentes.
17.8. A recusa injustificada de assinar o Contato, observado o prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por
parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a às sanções previstas no item 24
e subitens.
18. REGIME DE EXECUÇÃO
18.1. O regime de execução dos serviços será na modalidade de EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO (artigo 6°, inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II,
alínea “b”, ambos da Lei n° 8.666/93).
19. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
20.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.
22. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
22.1. Constam da Minuta de Contrato que compõe o ANEXO IV, as condições e
forma de pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o
caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte
integrante deste edital.
23. DA DISPENSA DE GARANTIA
23.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente
PREGÃO.
24. DAS SANÇÕES
24.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE BARIRI pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que
praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 86 e 87
da Lei Federal nº 8.666/93, que não conflitem com aquele.
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24.2. Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato ou em
retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada
multa correspondente a 20% do valor do instrumento de contrato ou do
documento equivalente.
24.3. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a(o)
adjudicatária(o) ficará sujeita(o) às seguintes penalidades:
I - Advertência.
II - Multa.
III – Retenção de pagamentos.
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos.
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida
a reabilitação.
24.4. Nos casos de atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado ou
inexecução contratual, a CONTRATADA ficará sujeita:
a) até 30(trinta) dias, multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso;
b) superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso.
c) o atraso injustificado superior a 45 (quarenta e cinco) dias, será considerado
como inexecução contratual.
24.5. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de até 20%, calculada
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou multa
correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
24.6. O(A) proponente que dentro do prazo previsto no subitem 14.01, não
encaminhar a proposta corrigida, ou na hipótese de apresentação desta em
desacordo com as especificações previstas neste Edital, estará sujeito(a) a
aplicação da penalidade de multa correspondente a 10% do valor total dos itens
para os quais foi considerado detentor do menor preço.
24.7. As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total serão cobradas judicialmente.
24.8. A inexecução total ou parcial do objeto da licitação, também ensejará a
rescisão unilateral do contrato, com as consequências previstas em lei,
reconhecendo a empresa contratada os direitos do SAEMBA.
24.9. Será propiciado ao licitante, antes da imposição das penalidades elencadas
nos itens precedentes, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.10. As aplicações das sanções estabelecidas neste edital são de competência
exclusiva do Senhor Diretor Superintendente da Autarquia.
25. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
25.1. O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
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26.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. Até́ 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá́ impugnar este Edital.
26.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pela plataforma
eletrônica do pregão eletrônico no endereço www.bll.org.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço Rua 7 de Setembro, 1.043, Centro –
Bariri/SP, CEP 17.250-089, Setor de Protocolos.
26.3. Caberá́ ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até́ dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
26.4. Acolhida a impugnação, será́ definida e publicada nova data para a
realização do certame.
26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
27. DISPOSIÇÕES GERAIS:
27.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as
proponentes, sem comprometimento do interesse público, e dos contratos delas
decorrentes.
27.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem
os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
27.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
27.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de
importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata
compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação.
27.5. O proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua
proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer
hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do
PREGÃO.
27.6. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte do
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
27.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
27.8. A adjudicação do item deste PREGÃO não implicará em direito à
contratação.
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27.9. Ao PREGOEIRO ou autoridade superior é facultada, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.
27.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta do proponente
adjudicatário, farão parte integrante do contrato, independentemente de
transcrição.
27.11. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo
PREGOEIRO, com base na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos
da legislação federal e princípios gerais de direito.
28. DOS ANEXOS AO EDITAL
28.1 Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:
28.1.1 Termo de Referência (ANEXO I);
28.1.2 Formulário Modelo de Proposta de Preços (ANEXO II);
28.1.3 Modelo de Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de
habilitação (ANEXO III);
28.1.4 Minuta do Contrato (ANEXO IV);
28.1.5 Modelo de Declaração do art. 7° da C.F. (ANEXO V); e,
28.1.6 Modelo de Termo de Opção (ANEXO VI).
28.1.7 Modelo de Indicação do Responsável (ANEXO VII).
28.1.8 Modelo de Termo de Ciência de Notificação (ANEXO VII).
29. DO FORO
28.1. O Foro da Comarca de Bariri-SP, será o competente para dirimir as
controvérsias advindas do cumprimento da presente licitação.
Bariri, 14 de setembro de 2022.
EDER CASSIOLA
Diretor Superintendente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU
OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS COM CHIP ELETRÔNICO DE
SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO A SER
UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SAEMBA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, EM QUANTIDADES E
FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES.
2 - DEFINIÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO:
2.1. Vale Alimentação: É o meio utilizado para o pagamento de gêneros
alimentícios em supermercados, mercados, empórios, padarias, açougues,
hortifrutigranjeiros, quitandas e estabelecimentos assemelhados, no âmbito do
Município de Bariri/SP.
2.2. Características Mínimas de Segurança: Cartão Eletrônico de Alimentação:
a) Confeccionado em plástico tipo PVC, personalizado com a logomarca
proponente;
c) Alta durabilidade e com chip de segurança;
b) Com crédito e bloqueio on-line (imediato);
d) A validade do cartão deve ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses e,
e) Nome do Servidor.
2.3. Prazos de Implantação do Sistema: Os prazos de implantação do sistema e
da prestação de Serviços de fornecimento de cartões eletrônicos
alimentação/refeição, quando for o caso, deverão ser da seguinte forma:
- Emissão e entrega dos Cartões 05 (cinco) dias úteis (contados após assinatura
do contrato);
- Prazo de entrega de novos cartões eletrônicos e senhas (reemissão): até 05
(cinco) dias úteis;
- Reemissão de cartões eletrônicos: até 05 (cinco) dias úteis;
- Reemissão de senhas: até 05 (cinco) dias úteis;
- Alimentação dos cartões: até 03 (três) dias.
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, conforme disposto no artigo 57,
inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.
4. DA JUSTIFICATIVA: A necessidade da contratação através deste processo
de licitação se justifica pela Lei 3.801/2009, que institui o vale alimentação a ser
concedido mediante cartão, aos servidores públicos municipais.
5. O VALOR UNITÁRIO/MENSAL o valor unitário, atual, do vale alimentação é
de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), por cartão/mês, destinado ao
auxílio alimentação dos servidores públicos municipais.
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5.1. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar o valor mensal de R$
567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais) por cartão individual, e receberá
desta Autarquia o valor R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais) por
cartão individual/mês acrescido da taxa de administração a ser cobrada pela
execução do objeto desta licitação:
EXEMPLOS:
01) Se a Taxa de Administração a ser cobrada for igual a ZERO, a
empresa contratada receberá o valor de R$ 567,00 (quinhentos e
sessenta e sete reais) por cartão individual;
02) Se a respectiva Taxa for positiva em 1 % (um por cento), o
equivalente ao acréscimo de 5,67, a licitante receberá o Valor Unitário
de R$ 572,67 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete
centavos) por cartão e assim sucessivamente.
5.2. O VALOR UNITÁRIO/MENSAL por cartão deverá ser atualizado sempre que
houver reajuste do valor do auxílio alimentação aos servidores, na forma da
legislação municipal.
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Será VENCEDORA a licitante que
apresentar o MENOR PREÇO - MENOR TAXA ADMINISTRATIVA.
6.1. Será aceita “taxa zero”
6.2. Não será aceita “taxa negativa”.
7. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Os serviços serão realizados da
seguinte forma:
7.1. Confecção e fornecimento, pela CONTRATADA, dos cartões-alimentação, na
quantidade estimada de até 62 (sessenta e dois) cartões magnéticos com
senha, sendo que cada um terá um crédito mensal no valor de R$ 567,00
(quinhentos e sessenta e sete reais), conforme relação a ser disponibilizada pelo
SAEMBA.
7.2. Abastecimento mensal dos créditos nos cartões magnéticos dos
beneficiários e gerenciamento das despesas realizadas, até o valor do
vale alimentação.
7.2.1. Os cartões-alimentação deverão ser entregues pela CONTRATADA
na Contadoria ou Diretoria Administrativa do SAEMBA, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato
administrativo, conforme lista contendo o nome dos funcionários.
7.2.2. Até o dia 25 de cada mês, o SAEMBA enviará, mensalmente, a relação dos
servidores aptos a receberem o “vale alimentação”, para os quais deverá ser
creditado o valor do VALE.
7.2.3. Após o recebimento da relação mencionada no item anterior, a contratada
deverá realizar o abastecimento/recarga individual dos cartões mensalmente, no
dia 28 de cada mês.
7.2.4. O pagamento será proporcional à parcela de serviços executados e será
feito até o dia da disponibilização dos valores, previstos no item 7.2.3, e desde
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que apresentada a nota fiscal eletrônica, quando houver taxa de administração, a
qual será paga em até 15 (quinze) dias.
7.2.4.1. O servidor designado como fiscal do contrato deverá se certificar de que
a contratada realizou as recargas, realizando pesquisa por amostragem junto aos
servidores.
7.3. Administração e gerenciamento dos serviços prestados, consistente na
intermediação dos negócios realizados com o respectivo cartão.
7.4. Os pedidos efetivos de novos cartões magnéticos, realizados até o dia 30
(trinta) de cada mês, serão quantificados e estipulados de acordo com a
necessidade do SAEMBA, que será realizada mensalmente, à vista da demanda
real em cada ocasião, com base na necessidade do SAEMBA ou dos Servidores.
7.5. A quantidade de cartões poderá ser alterada pelo SAEMBA no caso de novas
contratações e/ou demissões, cujas quantidades serão definidas de acordo com a
rotatividade dos servidores no quadro de funcionários desta Autarquia, sendo as
alterações previamente comunicadas à CONTRATADA.
7.6. Cada servidor contemplado com o benefício terá direito, sem qualquer custo,
a, no mínimo 1 (um) cartão-alimentação (cartão magnético com senha), com
sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para
validação das transações eletrônicas (TEF e/ou POS) com os estabelecimentos
credenciados, sendo que os valores a serem creditados deverão ser MENSAIS e
CUMULATIVOS, Caso seja necessária a emissão de outro cartão-alimentação, por
perda ou extravio, poderá ser cobrada taxa de até R$ 5,00 (cinco reais) do
funcionário, contudo, as emissões por defeito no cartão não poderão ser
cobradas.
7.7. Os cartões-alimentação DEVERÃO ser aceitos em estabelecimentos
fornecedores de gêneros alimentícios em geral, tais como supermercados,
mercearias, armazéns, açougues, peixarias, hortifrutimercados, produtores de
hortifrutigranjeiros, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e demais
estabelecimentos correlatos, dentro deste Município de Bariri.
7.7.1. No tocante aos estabelecimentos localizados neste município, para
assinatura do contrato a contratada deverá comprovar ter CREDENCIADO, NO
MÍNIMO, 15 (quinze) estabelecimentos comerciais, sendo que, deste total, pelo
menos 05 (cinco) deverão ser supermercados, os demais poderão ser
mercearias, armazéns, minimercados, açougues, padarias, comércio de laticínios
e/ou frios ou demais estabelecimentos correlatos.
7.7.2. Além daqueles constantes do credenciamento mínimo inicial, todos os
demais estabelecimentos do Município que manifestarem interesse DEVERÃO ser
credenciados, não podendo a empresa contratada se negar a efetivar o
respectivo credenciamento daqueles que o solicitarem, desde que atendam ao
disposto no artigo 2º da Lei Federal n. 14.442, de 2022.
7.7.3. A contratada se responsabilizará integralmente pelo credenciamento dos
estabelecimentos comerciais, a fim de que o valor pago a título de vale
alimentação seja utilizado para a aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais ou pagamento de refeições em restaurantes e
estabelecimentos similares.
7.8 Atendimento aos Beneficiários:
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7.8.1 A Contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento telefônico ao
cliente (SAC), em horário comercial de segunda a sexta, destinado ao bloqueio e
desbloqueio de cartões e consulta de saldo;
7.8.2. A Contratada deverá disponibilizar aplicativo mobile para smartphone
compatível com os sistemas operacionais Android e IOS (todas as versões) e/ou
sítio na internet, em que, por meio de acesso a ambiente seguro (login e senha),
os beneficiários dos cartões possam ter acesso às seguintes funcionalidades:
7.8.2.1. consulta de saldo, extrato, consumo médio diário e próxima recarga;
7.8.2.2. bloqueio de cartões em caso de perda, roubo ou cartão danificado;
7.8.2.3. geração de nova senha ou troca de senha;
8. DO PRAZO PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS:
A proponente vencedora desta Licitação deverá comparecer nesta Autarquia a
fim de assinar o respectivo Contrato Administrativo, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO deste processo de
licitação, devendo estar apta para iniciar a prestação dos serviços imediatamente
(conforme exigido), sendo certo, ainda, que as disposições definidas no
respectivo instrumento contratual deverão ser fielmente obedecidas.
9.
DA
APRESENTAÇÃO
DA
RELAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS:
É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL para a celebração do respectivo instrumento
contratual que a empresa vencedora desta licitação apresente a RELAÇÃO dos
estabelecimentos fornecedores de gêneros alimentícios em geral credenciados
neste Município de Bariri-SP, podendo abranger supermercados, mercearias,
armazéns,
açougues,
peixarias,
hortifrutimercados,
produtores
de
hortifrutigranjeiros, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e demais,
contendo os dados de cada empresa, comprovando documentalmente que
possui, no mínimo, 15 (quinze) estabelecimentos comerciais, sendo que, deste
total, pelo menos 05 (cinco) são supermercados, os demais poderão ser
mercearias, minimercados, armazéns, açougues, padarias, comércio de laticínios
e/ou frios ou demais estabelecimentos correlatos.
9.1. Após a assinatura do contrato a empresa contratada deverá ampliar a rede
de estabelecimentos credenciados, não reduzir o número mínimo comprovado
para a assinatura;
9.2. Quando não disponível em pesquisa pública, sempre que solicitado, a
Contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
relação atualizada de estabelecimentos credenciados.
10. DAS OBRIGAÇÕES
10.1. DA CONTRATADA
10.1.1. Emitir e entregar, sem custo adicional para o SAEMBA, os cartões
personalizados com nome do empregado e numeração de identificação
sequencial, dentro de envelope lacrado à CONTRATANTE, na quantidade
requisitada e no endereço indicado pela CONTRATANTE, acompanhado de
informações sobre a utilização do cartão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da solicitação do pedido da CONTRATANTE.
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10.1.2. Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de
impressão e crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação,
clonagem ou fraude;
10.1.3. Substituir o CARTÃO, caso este apresente defeito, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados da data da realização do pedido de emissão do novo
CARTÃO, sem a cobrança de taxa.
10.1.4. Caso seja necessária a emissão de outro cartão-alimentação, por perda
ou extravio, poderá ser cobrada taxa de até R$ 5,00 (cinco reais) do funcionário,
contudo, as emissões por defeito no cartão não poderão ser cobradas, devendo
os créditos estarem disponíveis no novo cartão. A Contratada terá o prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data de solicitação, para confeccionar e
entregar outro cartão ao beneficiário.
10.1.5. Sempre que houver pedido de cartão, pela contratante ou pelo usuário, a
contratada deverá emitir ao solicitante um número de protocolo ou qualquer
outro comprovante deste pedido que contenham as seguintes informações:
número do pedido, data e hora.
10.1.6. Disponibilizar os valores determinados pela CONTRATANTE, a título de
benefício alimentação, em cada CARTÃO, para utilização dos USUÁRIOS, em até
3 (três) dias úteis após o recebimento da solicitação de recarga.
10.1.7. Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos, se não utilizados dentro do
mês de competência, deverão, obrigatoriamente, somar-se aos próximos
créditos, de tal forma que os beneficiários em hipótese alguma sejam
prejudicados.
10.1.8. Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter
validade por período mínimo de 90 (noventa) dias, para que o beneficiário possa
utilizá-los.
10.1.9. Transcorrido o prazo citado no item anterior, eventual saldo
remanescente deverá ser devolvido ao SAEMBA, mediante crédito em conta
corrente, no período de até 30 (trinta) dias.
10.1.10. Deverá ser disponibilizado para os usuários dos cartões os seguintes
serviços:
a) Após cada transação, o saldo disponível deverá ser impresso no comprovante
de venda e atualizado em tempo real nos serviços via web e no aplicativo de
smartphone para que o servidor tenha controle dos valores gastos e do saldo
disponível;
b) Deve haver serviços via web e/ou aplicativo de smartphone para consulta
de saldo do cartão, informação sobre novos créditos – data e valor; extrato
constando a identificação do estabelecimento, valor e data da utilização; consulta
de rede afiliada e alteração da senha de uso pessoal;
c) Central de atendimento telefônico e serviço via internet para atendimento
aos usuários (Serviço de Atendimento ao Cliente-SAC), em horários comercial de
segunda a sexta-feira, com serviços de consulta de saldo, alteração de senha,
solicitação de segunda via de cartão, e bloqueio e desbloqueio de cartão,
cancelamento de cartão, consulta de local para compras e indicação de
credenciamento de estabelecimento comercial;
10.1.11. Deverá ser disponibilizado para a CONTRATADA os seguintes serviços:
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a) Informações sobre carga de cartões, nota fiscal e geração de boleto bancário
para pagamento do serviço por parte da CONTRATANTE no site da
CONTRATADA;
b) Relatório via web (com possibilidade de impressão), a pedido da contratante,
contendo os dados das transações efetuadas com o cartão para efeitos de
auditagem de extratos e saldos, devendo as informações indicarem local, horário
e valor da transação.
10.1.12. Organizar, manter e administrar uma rede de estabelecimentos
comerciais conveniados, filiados ou credenciados em operação para aceitação do
benefício de vale alimentação, contemplando estabelecimentos que estejam na
abrangência das localidades descritas neste Termo de Referência.
10.1.13. Fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus
serviços;
10.1.14. Fica facultado à contratante, após assinatura do contrato, solicitar o
credenciamento de novos estabelecimentos comerciais, cobrindo locais
estratégicos para melhor atendimento aos seus empregados.
10.1.15. A CONTRATADA se responsabilizará por CARTÃO que não tenha sido,
comprovadamente, recebido e efetivamente conferido pela CONTRATANTE.
10.1.16. Nos casos em que houver recusa do cartão alimentação na rede
credenciada (exceto pelo motivo de saldo/crédito insuficiente), a CONTRATADA
deverá reembolsar valor da compra feita pelo usuário em conta corrente, com
respectivo abatimento do saldo no cartão alimentação. O reembolso será
realizado em até 5 dias úteis da solicitação do pedido de reembolso.
a) Para o devido ressarcimento, o usuário deverá apresentar cópia do cupom
fiscal (legível) e relatar o problema ocorrido (data, local e o motivo da recusa).
10.1.22. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto na Lei Federal n. 14.442, de
2022, e nos demais normativos que dispuserem sobre auxílio-alimentação que
vierem
a
substituir
os
citados.
10.2. A CONTRATANTE
10.2.1 disponibilizará um fiscal para o contrato, o qual será o responsável entre
outras atividades inerentes ao fiscal:
a) receber os CARTÕES ALIMENTAÇÃO e as cartas de orientação;
b) fazer Pedidos de Benefício;
c) solicitar reemissões de cartões e senhas;
d) atualizar locais de entrega, e
e) prestar todas as informações que sejam necessárias e receber todos e
quaisquer
documentos relacionados ao CONTRATO.
10.2.2. Promover, mensalmente, o pedido dos valores a serem disponibilizados
nos CARTÕES, através do sistema disponibilizado pela CONTRATADA, com
antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias úteis da data desejada para a
disponibilização do benefício alimentação, prestando à CONTRATADA todas as
informações necessárias para a efetivação do pedido.
10.2.3. Além das recargas mensais, poderão ser disponibilizados benefícios a
qualquer tempo, mediante solicitação da Contratante.
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10.2.4. O pedido poderá ser alterado, pela CONTRATANTE, em até 03 (três) dias
úteis antes da data determinada para liberação dos valores a serem creditados
nos cartões dos beneficiários, mediante solicitação expressa.
10.2.5. Indicar, quando da realização de cada pedido, expressamente, o
preposto/responsável pelo recebimento dos cartões e respectivas senhas.
10.2.6. Devolver à CONTRATADA, no ato da entrega, comprovante de
recebimentos dos CARTÕES, juntamente com as respectivas senhas,
devidamente assinado pelo responsável indicado para o recebimento destes.
10.2.7. Instruir o USUÁRIO quanto ao seu dever de comunicar, imediatamente, à
CONTRATADA, através do Serviço de Atendimento ao Cliente, eventuais casos de
dano, extravio, roubo ou furto do CARTÃO.
10.2.8. A CONTRATANTE deverá sempre comunicar à CONTRATADA a exclusão e
inclusão de USUÁRIO no sistema.
10.2.9. A CONTRATANTE só se responsabilizará por CARTÕES que já tenham sido
comprovadamente recebidos e efetivamente conferidos e aceitos por ela,
CONTRATANTE.
11. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA: Este Termo de
Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a
apresentação da proposta comercial, bem como para se adequar às condições
estabelecidas pela legislação vigente.
12 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – O Serviço de Água e Esgoto do Município
de Bariri SAEMBA não admitirá aplicação de taxa de administração negativa, em
obediência ao disposto na Lei Federal n. 14.442, 2022, podendo aceitar “taxa
zero”.
12.1. Havendo mais de uma proponente que oferte “taxa zero”, ocasionando o
empate das licitantes na fase de lances, a classificação das proponentes será
realizada por sorteio, a ser realizado de forma automática pela plataforma de
licitações utilizada – BLL
13. VALORES DE REFERÊNCIA
Média
Mensal
estimada

Média
Anual
estimada

Valor p/
cartão a
ser
creditado
ao servidor
em reais

Taxa de
Administração
de referência
em (%)

Valor p/
cartão a
ser
repassado
à empresa
em reais

Valor
Mensal a
ser
repassado
à empresa
em reais

Valor
Global (12
meses) Em
(R$)

62

744

567,00

0,00 %

567,00

35.154,00

421.848,00

14. DO REAJUSTE
14.1. O valor da taxa de administração é fixo e irreajustável durante toda a
vigência da contratação.
14.2. Dentro do prazo de vigência da contratação, poderá haver reajuste do
valor contratado, mediante solicitação da contratante, referente ao reajuste do
benefício dos empregados, conforme legislação vigente.
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14.3.
O índice de reajustamento, quando houver, será informado pela
contratante à contratada e será lançado diretamente sobre o valor das recargas
mensais pela contratante.
14.4. O reajuste citado acima é de responsabilidade e interesse da contratante,
não obrigatório, e não é requisito para manutenção da contratação.
15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
15.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
15.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
15.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências
do edital.
16 – REGIME DE EXECUÇÃO
16.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de empreitada por
preço unitário (artigo 6°, inciso viii, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso ii, alínea “b”,
ambos da lei n° 8.666/93).
17 – VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
17.1 – O valor estimado para a contratação é de R$ 421.848,00 (quatrocentos e
vinte e um mil oitocentos e quarenta e oito reais).
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nos custos unitários propostos pela licitante
deverão estar incluídos todos os gastos diretos e indiretos necessários à
completa e perfeita execução do objeto licitado, bem como os gastos relativos ao
pagamento de impostos, ônus legais e demais encargos sociais e trabalhistas da
mão-de-obra utilizada, percentual de lucro almejado, além, é claro, do valor
relativo à Taxa de Administração e outros custos que, direta ou indiretamente,
sejam incidentes sobre os serviços.
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
FORMULÁRIO DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA: ..................................................................................
ENDEREÇO: ..............................................................................................
CIDADE:..............................................................ESTADO:..........................
CNPJ N.: ...........................................................
Referente: Pregão Eletrônico n.º
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa
Proposta relativa à Licitação em referência, destinada CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,
EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO
ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS
COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE
SENHA DE ACESSO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SAEMBA, PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
EM QUANTIDADES E FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12
(DOZE) MESES, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que venham a ser verificados em sua execução.
Média
Mensal
estimada

Média
Anual
estimada

Valor p/
cartão a
ser
creditado
ao servidor
em reais

Taxa de
Administração
de referência
em (%)

62

744

567,00

0,00 %

Valor p/
cartão a
ser
repassado
à empresa
em reais

Valor
Mensal a
ser
repassado
à empresa
em reais

Valor
Global (12
meses) em
(R$)

O valor total da presente proposta é de R$.....(..........).
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data da sessão pública do Pregão.
Atenciosamente.
_______________, ____ de __________ de ___
___________________________
(Assinatura do responsável)
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º,
VII, da Lei nº 10.520 / 2002, a empresa _____________ (indicação da razão
social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/___, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO
ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS
COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE
SENHA DE ACESSO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SAEMBA, PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
EM QUANTIDADES E FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12
(DOZE) MESES., conforme descrição constante dos ANEXOS I.
_______________, ___ de _______________ de _____

_______________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL
MINUTA
O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIRI SAEMBA, Entidade
Autárquica Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.869/97, de 22 de setembro
de 1997, devidamente inscrita no C.N.P.J. do MF sob nº 02.310.729/0001-90,
com sede A Rua 7 de Setembro, nº 1.043 - Centro, nesta Cidade e Comarca de
Bariri, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor
Superintendente, senhor EDER CASSIOLA, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 27.631.854-7 SSP/SP e do CPF nº 249.054.358-03, residente e
domiciliado, nesta cidade de Bariri/SP, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE; e _____________., CNPJ Nº _______________, inscrição
estadual nº____________________, estabelecida à _____________, nº ____,
na cidade, Estado de ______, devidamente representada na forma do contrato
social
(ou
pelo
Sr°/Srª_______________),
doravante
denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
301/2022 e em observância às disposições da Leis nº 8.666/1993 e nº
10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019 e do Decreto Municipal n.º 3834,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO
ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS
COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE
SENHA DE ACESSO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SAEMBA, PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
EM QUANTIDADES E FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12
(DOZE) MESES, conforme termo de referência e Edital do Pregão Eletrônico nº
____/20_____, bem como a proposta da CONTRATADA, independentemente de
transcrição.
1.2. O detalhamento e especificação dos serviços contratados estão elencados no
ANEXO I do Edital (termo de referência).
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1.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços, mensalmente, mediante
solicitação do servidor público designado como fiscal do contrato.
1.4. A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que está
tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à execução da
empreitada do objeto deste contrato.
1.5. Caberá à CONTRATADA fornecer os produtos dentro dos padrões de
qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor, conforme especificações
contidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com os pedidos do
SAEMBA, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos pessoais e/ou
materiais provenientes da inobservância dessas obrigações.
1.6. A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços imediatamente após a
assinatura do contrato, confeccionando os cartões e entregando na Contadoria
ou Diretoria Administrativa do SAEMBA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de assinatura do contrato administrativo, conforme lista
contendo o nome dos funcionários.
1.7. O objeto do presente será executado de forma parcelada, mediante recargas
mensais diretamente nos cartões individuais dos servidores, no último dia útil de
cada mês;
1.8. A inobservância dos prazos estipulados neste Contrato ocasionará a
aplicação das penalidades previstas no presente instrumento.
2. CLÁUSLUA SEGUNDA -DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO
2.1. O CONTRATANTE por força deste instrumento, compromete-se a pagar em
favor da CONTRATADA a importância de R$- _________________________,
2.2. O pagamento será proporcional à parcela de serviços executados e será feito
em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA
mediante laudo de execução dos serviços, atestado por servidor do SAEMBA.
2.3. O preço global supra referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo
ou reajuste, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA, salvo as hipóteses previstas
em lei.
2.4. Após a efetiva inserção dos créditos nos cartões, deverá ser emitida a Nota
Fiscal/Fatura, sendo que o pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis
contados após a apresentação do documento fiscal, acompanhada do Certificado
de Aferição ou Atestado emitido pelo fiscal do contrato,
2.5. Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a
existência do correspondente Certificado ou Atestado de Aferição.
2.6. A CONTRATADA deverá efetuar a cobrança diretamente ao CONTRATANTE,
sendo vedada a cobrança por meio de rede bancária ou por terceiros.
2.7. O CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a
qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA por força deste Contrato.
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2.8. No ato do pagamento de cada parcela avençada neste instrumento, poderão
ser retidos pelo CONTRATANTE os valores relativos a eventuais contribuições
devidas ao INSS, no percentual de 11% (onze por cento) ou daquele previsto na
legislação federal vigente na época do pagamento do valor da parcela, o qual
será recolhido posteriormente em favor do INSS pelo Contratante, em guia
própria, na forma de lei. Idêntico procedimento de retenção será adotado no
caso de eventuais incidências do IRRF e/ou ISS sobre as parcelas devidas a
CONTRATADA, sendo que a retenção também será efetuada no ato de
pagamento.
2.9. No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e
demais exigências fixadas neste Contrato, o CONTRATANTE fica, desde já,
autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam
processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à
CONTRATADA a(s) multa(s) prevista(s) neste instrumento particular de contrato
administrativo.
2.10. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações
monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas
neste Contrato.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da
dotação orçamentária, consignada no orçamento com vigência no exercício de
2022, sob a classificação funcional programática e categoria econômica abaixo
discriminada: 059 – 02.03.01.17.122.0017-2043 0000 - 3.3.90.39.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93 e ulteriores alterações.
4.2. O objeto deste contrato, não poderá ser cedido, transferido ou caucionado,
sem prévio e expressa autorização do SAEMBA, sob pena de nulidade do ato e da
sua rescisão "pleno jure".
5. CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUÇÃO
5.1. O regime de execução dos serviços será na modalidade de empreitada por
preço unitário (artigo 6°, inciso viii, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso ii, alínea “b”,
ambos da lei n° 8.666/93).
5.2. O gestor e fiscal do contrato serão nomeados através de portaria.
6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA:
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6.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil ou
trabalhista, bem como as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de
trabalho, além de todos os ônus, tributos, encargos, contribuições outras
quaisquer, sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial,
social ou outras, quer sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade,
devendo apresentar de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer
comprovantes de pagamento e quitação.
6.2 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art.
70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados
da Contratada intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
6.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como
por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no
desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
6.4 - Responsabilizar-se civil e criminal por seus funcionários, os quais devem
estar REGISTRADOS, e também na área de segurança e saúde do trabalhador,
regida pela Legislação vigente, bem como a fornecer e exigir de seus
funcionários os equipamentos de segurança (EPI´s).
6.5 - Manter, durante toda a execução da empreitada de serviços, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
6.6 - Ressarcir todos os danos causados ao Contratante, ao Município, a pessoas
e bens de terceiros, por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia,
por ação ou omissão de seu pessoal ou de prepostos.
6.7 – Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles
praticados.
6.8 - Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
6.9 - Manter, durante todo o prazo de execução e vigência contratual o número
mínimo de estabelecimentos credenciados, conforme a condição prevista no item
____ do Termo de Referência;
6.10 - Ampliar a rede de estabelecimentos credenciados, não reduzir o número
mínimo de estabelecimentos credenciados comprovados para assinatura do
contrato, conforme previsto no item ___ do Termo de Referência;
6.11 - Credenciar os demais estabelecimentos do Município que manifestarem
interesse, sempre que atendam ao disposto no artigo 2º da Lei Federal n.
14.442, de 2022;
6.12- Fornecer, sempre que solicitado, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas a relação atualizada de estabelecimentos credenciados, quando a relação
de estabelecimentos credenciados não estiver disponível em pesquisa pública na
internet.
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6.13 – Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos
os atos e comunicações formais.
6.2. São obrigações do CONTRATANTE:
6.2.1. Realizar a confirmação dos ser serviços executados de forma célere,
6.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula "2ª" deste
instrumento.
6.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
6.2.4. Fornecer a relação dos servidores aptos a receberem o “vale alimentação”
até o dia 25 de cada mês.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE
7.1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do
objeto deste contrato e consequentemente, responde civil e criminalmente, por
todos os danos e prejuízos que na execução dele, venha, direta ou
indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.
7.2. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais
documentos.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando ao
CONTRATANTE a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;
d) O atraso injustificado no início dos serviços;
e) O desatendimento das determinações regulares do agente designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execução;
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
g) A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada;
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do
órgão CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
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l) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as
consequências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos do
CONTRATANTE.
8.2. A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes,
mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo em processo administrativo, desde que haja conveniência para
ao CONTRATANTE.
8.3. A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida, nos
termos da lei.
8.4. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE, decorridos dos serviços ou parcelas destes já executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, fica assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação caso em
que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE.
9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. O valor da taxa de administração é fixo e irreajustável, durante o prazo de
duração deste contrato administrativo, não comportando qualquer critério de
reajuste.
9.2. Dentro do prazo de vigência da contratação, poderá haver reajuste do valor
contratado, mediante solicitação da contratante, referente ao reajuste do
benefício dos empregados, conforme legislação vigente.
9.3. Além do pagamento do preço convencionado, nenhuma obrigação acessória
terá o CONTRATANTE durante o cumprimento do objeto do presente contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO
E DEFINITIVO
10.1 O objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos e condições
estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2. Fica incumbido o servidor público designado como fiscal do
contrato, pela fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA.
10.3.O recebimento definitivo do objeto ora contratado, fica
condicionado a expedição de laudo ou atestado, ou ainda declaração de
comprovação da efetiva execução dos serviços contratados, expedido
pelo gestor do contrato.
10.4. O recebimento pelo SAEMBA, provisório ou definitivo do objeto, não exclui
ou isenta a CONTRATADA 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.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação do
extrato do presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro
do prazo legal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
Para atender unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica
estabelecido o valor global deste Contrato em R$___________.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste Contrato,
qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte do CONTRATANTE,
com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do
presente instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única
responsável como empregadora todas as despesas com esse pessoal, inclusive
os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária,
securitária ou qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao
cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus
empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
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contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinam as partes o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que
também o assinam, a fim de que produza os efeitos legais.

EDER CASSIOLA
Diretor Superintendente

CONTRATADA
Administrador Sócio

TESTEMUNHAS:
_____________________________
RG nº
_____________________________
RG nº
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

DECLARAÇÃO
............................................................, (nome da empresa) com sede na..............,
(endereço) inscrita no CNPJ sob o n. ...................................., vem através de seu
representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n.
8.666/1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar
expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso
XXXIII.
Em ...... de ..................de 20____.
.......................................................................................
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

..............................................................., (nome da empresa)
com sede na ..................................................., (endereço) inscrita no CNPJ sob o
nº ...................................., vem através de seu representante legal infraassinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar
nº 123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento
diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.
DECLARA ainda, ser:
( ) Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
( ) Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123/2006.
Em ...... de ..................de 20___.

.......................................................................................
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL
...................... (nome da empresa) por intermédio de seu representante legal o
senhor ...................., portador da carteira de identidade RG. n.º ....................
e do CPF. n.º ...................., DECLARA e informa que será responsável pela
assinatura do contrato e perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
o(a) senhor(a) ...................., portador(a) da carteira de identidade RG.
n.º .................... e do CPF. n.º ...................., conforme dados abaixo
informados para a elaboração do eventual Contrato:
Dados empresa:
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone:
Fax:
Advogado: (preenchimento facultativo)
Responsável pela Assinatura do contrato e perante o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo:
Nome:
Cargo:
Endereço Residencial:
Telefone Pessoal:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Atenciosamente,
Local e data
Carimbo da empresa
Nome, CPF e assinatura do responsável legal.
OBS:
a) no caso em que o contrato for firmado por procurador, deverá ser
encaminhada a respectiva procuração em seu original ou uma cópia autenticada;
b) Deverá ser informado como e-mail pessoal um e-mail utilizado pelo
responsável indicado fora de suas atribuições dentro da empresa.
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ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE:____________________________________________________
CONTRATADO:____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO:_________________________________________________________
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 e e interessados
estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP –
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020,
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA:________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
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Assinatura:
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura: ___________________________
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve
identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato
jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de
responsáveis por processos licitatórios;
de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a
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processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas,
caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como
subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação
específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
BARIRI SAEMBA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
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, 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. 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.
Bariri,____ de ___ ______de 2022.
Nome: EDER CASSIOLA
Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 249.054.358-03
Assinatura:________________________________________________________
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