COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014
Modalidade: Pregão Presencial nº: 008/2014
Processo Administrativo nº: 0093/2014
Tipo: MENOR VALOR GLOBAL (MENOR TAXA ADMINISTRATIVA)
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, emissão de
cartões eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e recargas
mensais para o benefício “valealimentação” para os funcionários da Companhia
de Informática de Jundiaí  CIJUN.
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1

PREÂMBULO

A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN  torna público que se acha
aberto o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº: 008/2014,
do tipo MENOR VALOR GLOBAL que corresponde a MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA e que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, pelo Decreto Municipal n.º 24.275,
de 04/02/13 e pelas normas contidas no presente Edital, pela Lei Complementar
Federal nº 123/06 alterada pela Lei Complementar Federal 147/14 e pela Lei
Federal nº 11.488/07 (art. 34).
A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Rua Ângelo
Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris – Jundiaí, São Paulo. Os envelopes "PROPOSTA"
e "DOCUMENTOS" deverão ser entregues a partir do início da sessão pública
que será realizada no dia de 18 de Dezembro de 2014, às 09h30
impreterivelmente, junto à Pregoeira e Equipe de Apoio da CIJUN. A sessão será
conduzida pela Pregoeira e equipe de Apoio, designados pela CIJUN.
1.1. 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 em Ata e na documentação relativa ao certame.
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OBJETO

Contratação de empresa especializada na administração, emissão de cartões
eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e recargas mensais
para o benefício “valealimentação” para os funcionários da Companhia de
Informática de Jundiaí  CIJUN.
3

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

3.1. Até três dias úteis anteriores à data da Sessão Pública fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos
sobre o ato convocatório do Pregão.
3.2. As solicitações referidas na cláusula 3.1 poderão ser obtidas por um dos
seguintes meios, devendo todos eles conter identificação do número do Pregão
objeto da consulta, a serem endereçados à Companhia de Informática de Jundiaí
– CIJUN:
a)
Protocolo: Rua Angelo Mazzuia, nº 55 Jardim Paris – JundiaíSP de 2ª a 6ª
feira – das 9 h às 17 h.
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b)
Sedex: Rua Angelo Mazzuia, 55 Jardim Paris  Jundiaí –SP –CEP:
13209210.
c)
Fax: 11 – 45214754 das 9h às 17h
d)
correio eletrônico: compras@cijun.sp.gov.br
3.3. As respostas serão fornecidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
todas as licitantes por meio de ofícios datados, mediante comprovantes via fax.
3.4. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato licitatório.
3.5. A impugnação do Edital, a qual deverá estar devidamente fundamentada e
endereçada ao Presidente da CIJUN, poderá ser feita por intermédio do facsímile
(11 45214754) ou email (compras@cijun.sp.gov.br), desde que sejam enviados
os originais no prazo de 24 horas onde deverá ser protocolada na Rua Angelo
Mazzuia, nº 55 Jardim Paris – Jundiaí –SP de 2ª a 6ª feira – das 9 h às 17 h.
3.6. A impugnação será dirigida à autoridade superior que decidirá no prazo de
48 (quarenta e oito) horas. As respostas serão fornecidas a todas as licitantes por
meio de ofícios datados, mediante comprovantes via fax.
3.7. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do email
compras@cijun.sp.gov.br.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo
de atividade pertinente ao objeto do serviço e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, observandose as devidas ressalvas às
Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Complementar nº 123/06, alterada
pela Lei Complementar 147/14.
4.2. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no país,
empresas declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público ou,
ainda, suspensas de participar de licitações realizadas pela Companhia de
Informática de Jundiaí  CIJUN, empresas que estejam em processo de falência,
recuperação judicial ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação
ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.3. Não será aceita participação de empresa impedida para licitar junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal,
Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art.
97 da Lei Federal n.º 8.666/93.
3
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP 13.214900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 45898824 – Fax : (11) 45214754  www.cijun.sp.gov.br

4.4. Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome
da licitante e com mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
4.5. Maiores esclarecimentos
compras@cijun.sp.gov.br.
5.

poderão

ser

obtidos

através

do

email

DO CREDENCIAMENTO

5.1. Iniciada a sessão, à Pregoeira convocará os licitantes para que
apresentem os documentos de credenciamento. Para o credenciamento deverão
ser apresentados os seguintes documentos:
a)
tratandose de representante legal: o estatuto social, contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
b)
tratandose de procurador: a procuração por instrumento público ou
particular ou credenciamento, com firma reconhecida, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
c)
em se tratando de instrumento particular de procuração ou
credenciamento, deverá ser apresentado o contrato social ou outro instrumento
de mandato que demonstre os poderes legais do subscritor.
d)
Modelo de credenciamento:
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5.2.
O representante legal e o procurador deverão identificarse exibindo
documento oficial de Identificação (com foto).
5.2.1. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciada.
5.3. A ausência dos documentos de representação impedirá a manifestação do
representante da licitante.
5.4. O documento de credenciamento ou procuração ou de representação legal,
deverá ser apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação.
5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso
dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar a declaração
(conforme modelo Anexo III) juntamente com os documentos de credenciamento.
5.5.1. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma
estabelecida no subitem anterior, interpretarseá como renúncia tácita aos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/14.
5.5.2. As empresas que apresentarem a declaração de que trata o item 5.5 serão
responsáveis pela veracidade das informações.
5.5.3. Apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
de acordo com o modelo Anexo III, deste Edital.
6.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1.

ENVELOPE 01: O envelope deverá estar fechado e indevassável,
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014
RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX
EMAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE
6.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos/informações:
a.
Razão social, endereço/CEP/Cidade, CNPJ;
b.
Número do processo e do Pregão;
c.
Valor da taxa administrativa em porcentagem, podendo ser taxa zero ou
negativa, inclusive.
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d.
Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta)
dias;
6.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento
do objeto deste Edital.
6.2.1. Os preços ofertados pelos licitantes deverão contemplar, se o caso,
desconto proveniente do benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento,
previsto na Lei nº 12.546/2011, em atenção ao que dispõe o Comunicado SDG nº
44/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

7.

Número da conta corrente de pessoa jurídica, agência, nome do banco
onde serão realizados os pagamentos.
A proposta deverá ser elaborada, em única via, em papel timbrado da
empresa e redigida em idioma português, com suas páginas numeradas
sequencialmente e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador.
Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo
proponente no ato da entrega de sua proposta comercial.
O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação nesta licitação, será exigida da(s) licitante(s) que
ofertou (aram) o(s) menor(es) preço(s) a apresentação dos seguintes
documentos:
7.2. ENVELOPE 02: O envelope deverá estar fechado e indevassável,
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014
RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX  EMAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE
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7.3. REGULARIDADE JURÍDICA:
7.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
7.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
OBSERVAÇÃO: Os documentos relacionados nos itens 7.3.1 a 7.3.4 não
precisarão constar do Envelope “2” Documentos de Habilitação, se tiverem sido
apresentados para credenciamento neste Pregão.
7.4. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto deste Edital.
7.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
(Mobiliários) do domicílio ou sede do licitante.
7.4.4. Certidão Negativa de Débito – INSS.
7.4.5. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS).
7.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho (CNDT).
7.4.7. Por força da Portaria nº 358/14, do Ministério da Fazenda, de 09/09/2014,
as empresas que emitirem, à partir de 03/11/2014, Certidão Conjunta Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa como prova da regularidade fiscal para todos os
tributos FEDERAIS, poderão apresentála em substituição às Certidões
constantes dos subitens 7.4.3 e 7.4.4 deste Edital.
7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA:
7.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física, emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias
contados da data da apresentação dos documentos;
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7.5.1.1.

Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é
centralizada, será aceita uma única certidão;
7.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, nos termos do art. 31, I,
da Lei 8.666/93, mediante a apresentação dos Termos de Abertura e
Encerramento do livro diário com registro na Junta Comercial, Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados.
7.5.3. As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital
(ECD), com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
deverão apresentar, em documentos impressos extraídos do livro digital, o
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de
abertura e Encerramento do livro digital.
7.5.4. Para fins de comprovação da boa situação financeira, a LICITANTE deverá
apresentar resultado igual ou maior do que 1,0 (um), no Índice de Liquidez
Geral (ILG), nos Índices de Liquidez Corrente (ILC) e no Índice de
Solvência Geral (ISG), que serão calculados através das fórmulas
apresentadas abaixo, as quais deverão estar devidamente aplicadas em
memorial de cálculos, assinado por Contador, ou profissional equivalente
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e juntado ao Balanço:
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7.6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.6.1. A empresa participante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um), atestado
de capacidade técnica (igual ou superior), emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho anterior de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o
objeto da presente licitação.
7.7.

DECLARAÇÕES:

7.7.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, de que não utiliza mãodeobra infantil, conforme disposto na Lei
Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999 de acordo com o modelo Anexo III
deste Edital.
7.7.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração, conforme modelo do Anexo III deste Edital.
7.7.3. Declaração da licitante assegurando estar capacitada para atender o objeto
do contrato e nos termos previstos no subitem 3.11 do Anexo I – Termo de
Referência.
7.7.

DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

7.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida dentro do prazo de validade, para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da CIJUN, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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7.8.3. A nãoregularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93,
sendo facultado à CIJUN convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII da Lei Federal nº 10.520, c/c o art.
45, II, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14.
7.9.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

7.9.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,
a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
anteriores à data de início da sessão.
7.9.2. Os documentos que em seu corpo estiver descrito que só é válido no
original deverão ser apresentados somente no original.
8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital será aberta à sessão
de processamento do Pregão, iniciandose com o credenciamento dos
interessados em participar do certame.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão à Pregoeira
a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
modelo Anexo III deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e
os documentos de habilitação.
8.3. Após a abertura do primeiro envelope “proposta”, não será possível a
admissão de novos participantes no certame.
8.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação ao atendimento
das condições estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto
não atenda às especificações, quantidades, prazos e condições fixados neste
Edital e seus anexos.
8.5. A Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão para melhor avaliação
das propostas.
8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a)
A seleção da proposta de menor valor (MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO) e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;

10
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP 13.214900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 45898824 – Fax : (11) 45214754  www.cijun.sp.gov.br

b)
Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores
valores (MENORES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
c)
No caso de empate dos preços propostos será feito sorteio para definição
da ordem de preferência do lance.
9. DOS LANCES
9.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.
9.2. A redução mínima admitida para cada lance será estabelecida pela
Pregoeira por ocasião da etapa de lances.
9.3. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
10. DO JULGAMENTO
10.1. O julgamento será feito levandose em conta o MENOR VALOR GLOBAL
ofertado, ou seja, a MENOR TAXA ADMINISTRATIVA.
10.2. Encerrada a etapa de lances será feita a grade de classificação, na ordem
decrescente dos valores, considerandose para as selecionadas a última taxa
ofertada.
10.3. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que sua oferta seja compatível com o valor estimado
da contratação.
10.4. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à obtenção de uma melhor proposta.
10.5. Após a negociação a Pregoeira examinará a aceitabilidade da menor taxa
ofertada, decidindo motivadamente a respeito.
10.6. É prerrogativa da Pregoeira, depois de analisadas as limitações do
mercado, e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela
repetição da licitação, ou, ainda, pela suspensão do Pregão ou sua revogação.
10.7. Considerase inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que
não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.
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10.8. Considerarseão como manifestamente inexequíveis os valores que não
tiverem sua viabilidade demonstrada depois de realizada diligência, a critério da
Pregoeira, nos termos dos itens 10.9 e 10.10.
10.9. Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer
prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
10.10. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
a.
Planilha de custos elaborada pela licitante;
b.
Documento que comprove contratação em andamento com preços
semelhantes;
10.11. Verificada a inexequibilidade do preço, a pregoeira poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.
10.12. Considerada aceitável a oferta de menor taxa administrativa, será aberto o
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
10.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
10.14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências
para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação,
hipótese em que será declarado vencedor.
10.15. A vencedora deverá, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
encaminhar proposta escrita e no mesmo formato do Anexo II deste edital, com os
valores ajustados, contendo expressamente o desconto percentual, os valores e
os preços ofertados e tidos vencedores do certame.
11. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
11.2. Entendese por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.3. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate,
procederseá da seguinte forma:
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I.a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II.não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 11.2, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III.no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 11.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.4. Na hipótese da nãocontratação nos termos previstos, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.5. O item 11.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
12. DOS RECURSOS
12.1. No final da sessão, a licitante interessada em recorrer deverá manifestar
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindose então o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendolhes
assegurada vista imediata dos autos.
12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto do certame pela
Pregoeira à licitante vencedora, bem como o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
12.3. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhálo devidamente informado à autoridade competente.
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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13.1.

A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior
homologação do resultado pela autoridade competente.
13.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o
objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13.3. A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa
Oficial do Município de Jundiaí.
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será elaborado
Contrato, cuja minuta integra o presente edital, e será convocado o vencedor para
a sua assinatura, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de
sua convocação.
14.2. O mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua
convocação será aplicado para assinatura: dos termos de acréscimos ou
supressões e prorrogações que se fizerem necessários.
14.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez,
por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado.
14.4. Constituem motivos para a rescisão do Contrato as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
14.5. A execução do objeto do presente Contrato será acompanhada e
fiscalizada pelo gestor do contrato, que anotará em registro próprio qualquer
ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do ato convocatório,
seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência
disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.
14.6. A CONTRATADA deverá garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos
para todos os fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência, Anexo
I do edital.
14.7. A CONTRATADA se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a
que vier a ter acesso em decorrência da prestação de serviços.
14.8. Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame
deverá apresentar a relação de estabelecimentos credenciados na quantidade
mínima estabelecida para Jundiaí e Região, conforme Anexo I – Termo de
Referência.
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14.8.1.
A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio
do envio de relação (em formato MS Excel), indexada por município, contendo
nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e telefone.
15. CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO
15.1. A execução dos serviços objeto desta Licitação deverá ser realizada em
conformidade com o descrito nas especificações descritas do Termo de
Referência, Anexo I.
15.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei.
16.

PAGAMENTO

16.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos
serviços, acompanhada do relatório técnico dos serviços executados e das
certidões do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que deverão ser entregues no
setor Financeiro da CIJUN, sem qualquer correção monetária.
16.2. O valor a ser pago à CONTRATADA será apurado mensalmente,
observados o número de usuários ativos no mês e o valor do benefício e será
calculado conforme a seguinte fórmula:
VALOR MENSAL = VC – (F1 x (V1 x N1))
Em que:
VC= VALOR DO CRÉDITO (Mensal) correspondente ao nº de funcionários ativos,
multiplicado pelo valor mensal do crédito por funcionário.
F1 = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
V1= VALOR MENSAL DO CRÉDITO POR FUNCIONÁRIO
N1= NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
16.3. O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
protocolo dos documentos referidos no subitem 16.1.
16.4. A contratada deverá enviar junto da Nota Fiscal, relatório contendo o nome
do funcionário, o valor creditado e a data do crédito.
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16.5. Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento
deverão constar no corpo da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos
devidos e o líquido a receber.
16.6. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser
endereçada exclusivamente ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem
como o respectivo arquivo XML.
16.7. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de
entregar no setor Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em
contrato.
16.8. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com
as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo estabelecido no
item 16.2, a partir da data de sua reapresentação.
16.9. A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será
enviado junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome
da CONTRATADA, informado na sua proposta de preço.
16.10. Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser
deduzidas, de pleno direito, pela CIJUN:
a)
Multas previstas no presente ajuste;
b)
As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade
competente, em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou
regulamentos aplicáveis à espécie;
c)
Cobranças indevidas.
d)
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
16.11. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão
por conta dos recursos próprios da CIJUN.
17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou
total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e
permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
17.1.1.
17.1.2.

Advertência por escrito;
Multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
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a.
Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por
cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o
cumprimento do ajuste.
b.
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato.
c.
10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
17.2. Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da
multa prevista no item 17.1.2, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades
previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em decorrência de inadimplência
contratual, notadamente nas circunstâncias abaixo:
17.2.1.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art.
87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 26, § 1º.
17.2.2.
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
17.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
17.3.1.
Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens,
serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
17.3.2.
Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de
obra, de serviço ou de suas parcelas;
17.3.3.
Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa
e prévia comunicação à CIJUN;
17.3.4.
Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada
ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
17.3.5.
Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;
17.3.6.
Prestação de serviço de baixa qualidade;
17.3.7.
Não assinar o contrato.
17.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas no item 17.1.
17.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE.
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17.6. As sanções relacionadas nos itens 17.2.1 e 17.2.2 também poderão ser
aplicadas àquele que:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
Apresentar declaração ou documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
Não mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
Comportarse de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.

17.7. O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato
ou compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário,
independente de qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
17.8. Na hipótese da licitante apresentar documento falso ou cometer fraude
fiscal, declararse falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira falsa, o ocorrido,
além das sanções administrativas mencionadas será comunicado ao Ministério
Público.
17.9. Para os fins do item 17.6, reputarseão inidôneos atos como os descritos
nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 8.666/93.
18.

DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contratado.
18.2. Caso ocorra inadimplência total da execução do objeto desta licitação a
licitante vencedora arcará com o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do
valor global do contrato.
18.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de pregão.
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18.4. É facultada à Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.
18.5. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidála por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
18.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta e a Companhia de Informática de Jundiaí  CIJUN e não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
18.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.8. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
contratado.
18.9. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos
licitantes presentes.
18.10. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
18.11. Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à
disposição dos interessados na CIJUN para serem retirados após a publicação da
homologação e/ou do correspondente contrato. Decorridos 10 (dez) dias sem a
retirada dos envelopes, os mesmos serão destruídos.
18.12. Aos casos omissos aplicarseão as demais disposições constantes das
Leis n° 8.666/93 e 10.520/02.
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18.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluirseá o dia do início e incluirseá o do vencimento.
18.14. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios
do mesmo.
18.15. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na
esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí para eventuais
ações judiciais, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

19.

ANEXOS DO PRESENTE EDITAL

Anexo I  Termo de Referência
Anexo II  Modelo de Proposta
Anexo III Modelo das Declarações
Anexo IV  Minuta de Contrato

Jundiaí, 03 de Dezembro de 2014

_____________________________________________
Gilberto Marcus Paulielo de Novaes
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Anexo I – Termo de Referência
1.

OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na administração, emissão de
cartões eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e recargas
mensais para o benefício “valealimentação” para os funcionários da Companhia
de Informática de Jundiaí  CIJUN.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. Garantir o cumprimento da convenção coletiva de trabalho para a
manutenção do benefício de valealimentação que vem sendo concedido aos
funcionários da CIJUN.
3.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos, com ou sem chip de
segurança, com o nome do funcionário e da CIJUN, protegido por meio de senha
pessoal contra extravio e roubo.
3.1.1. A senha pessoal deverá ser fornecida pela contratada em envelope
lacrado e deverá possuir códigos secretos e individualizados para cada cartão
fornecido aos beneficiários.
3.2.

Item
01

Da estimativa do benefício e da quantidade de usuários:
Qtd

Und

Descrição Detalhada

101

Und

Valealimentação

Vr. Unit.
Referencial
R$ 420,00

Vr. Total
Referencial
R$ 42.420,00

VALOR TOTAL MENSAL:.........R$

R$ 42.420,00

VALOR TOTAL ANUAL:..........R$

R$ 509.040,00

3.3. O Quadro de Funcionário da CIJUN é composto por 101 (cento e uma)
vagas.
3.4. No início da execução a Contratada assumirá 82 (oitenta e duas) unidades
de cartões, sendo que para as outras 19 (dezenove) unidades a previsão de início
dos serviços será de 06 (seis) meses após a assinatura do contrato, ou
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imediatamente após o chamamento em decorrência do Concurso Público e
Cadastro Reserva existentes.
3.5. O fornecimento mensal será de acordo com o número de funcionários
ativos, sem ultrapassar o total do Quadro de Funcionário (101 funcionários).
3.6.
Os créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico serão
de total responsabilidade da Contratada.
3.7. A recarga dos cartões deverá ocorrer de forma automática, no dia
especificado pela CIJUN, sem a necessidade de intervenção do usuário para a
efetivação do crédito.
3.8. Deverá ser disponibilizado pela contratada, o bloqueio imediato dos
cartões, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, por meio da central de
atendimento telefônico.
3.9. A segunda via dos cartões em caso de perda, furto, extravio ou desgaste
natural e efetuar a transferência do saldo remanescente para o novo cartão,
deverá ser realizada sem custo adicional para a CIJUN e/ou para seus
empregados.
3.10. Deverá ser disponibilizado pela Contratada, sistema de consulta dos saldos
dos cartões e estabelecimentos credenciados, por meio eletrônico ou pela central
de atendimento 24 horas.
3.11. A contratada deverá possuir rede de estabelecimentos credenciados
ativos, de médio ou grande porte para a aceitação do cartão, na modalidade
alimentação, nos municípios de: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista,
Franco da Rocha, Cajamar, Bom Jesus de Pirapora, Cabreúva, Itupeva, Louveira,
Vinhedo, Itatiba e Jarinu.
3.11.1.
A relação de estabelecimentos credenciados deve contemplar no
mínimo 23 (vinte e três) estabelecimentos com razões sociais distintas para o
município de Jundiaí, sendo cada um pertencente a redes de estabelecimentos
diferentes. Para as demais cidades da região, deverão ser cadastrados o mínimo
de 03 (três) estabelecimentos comerciais também com razões sociais distintas.
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3.11.2.
Os 23 (vinte e três) estabelecimentos credenciados no Município de
Jundiaí deverão ser compostos de no mínimo:
a)
01 (um) hipermercado;
b)
01 (um) empório ou mercearia;
c)
01 (um) atacado de autosserviço ou distribuidor;
d)
02 (dois) hortifrutis;
e)
03 (três) açougues ou casas de carnes;
f)
05 (cinco) supermercados convencionais;
g)
05 (cinco) mercados compactos;
h)
05 (cinco) panificadoras ou confeitarias.
3.11.3.
Os 03 (três) estabelecimentos credenciados nas cidades da região
deverão ser compostos de no mínimo:
a)
01 (um) supermercado convencional;
b)
02 (dois) mercados compactos.
3.11.4.
Entendese, conforme classificação estabelecida pela ABRAS –
Associação Brasileira de Supermercados, que os estabelecimentos são
classificados conforme o que segue:
a)

b)

c)

d)

Mercados compactos: os estabelecimentos com área de venda entre 300
m2 a 800 m2, com número médio de 6.000 itens em área de venda e de 02
a 07 checkouts;
Supermercados convencionais: os estabelecimentos com área de venda
entre 800 m2 e 2.500 m2, com número médio de 12.000 itens em área de
venda e de 08 a 16 checkouts;
Hipermercados: os estabelecimentos com área de venda entre 6.000 m2 a
10.000 m2, com número médio de 50.000 itens em área de venda e de 30 a
50 checkouts;
Atacado de autosserviço: os estabelecimentos com área de venda entre
2.500 m2 e 6.000 m2, com número médio de 9.000 itens em área de venda
e de 20 a 27 checkouts;

II.DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
a)
Providenciar a emissão e entrega dos cartões de segurança, contados a
partir da data de solicitação feita pela CIJUN, respeitando os seguintes prazos:
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I  Até 07 (sete) dias úteis para primeira emissão;
II  Até 07 (sete) dias úteis para emissões subsequentes ou substituição de
cartões.
b)
Providenciar a disponibilização do crédito todo dia 01 (primeiro) de cada
mês.
c)
A manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário
deixar de integrar o sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por
qualquer motivo, se dará pelo período mínimo de 90 (noventa) dias da data da
última disponibilização.
d)
A validade do cartão será de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de
emissão.
e)
Os cartões deverão ser entregues no Setor de Recursos Humanos da
CIJUN, correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do
transporte até o local indicado.
III.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)
Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito
cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto
todas as despesas com confecção de cartões, insumos, mãodeobra, fretes,
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos e trabalhistas e demais
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.
b)
Aceitar, em todos os aspectos, a fiscalização por parte da CIJUN acerca
dos serviços executados.
c)
Cumprir as disposições da Portaria nº 3/2002, do Ministério do Trabalho e
Emprego e demais disposições legais aplicáveis.
d)
Manter elevado padrão de qualidade e segurança no processo de
impressão e crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou
fraude.

24
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP 13.214900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 45898824 – Fax : (11) 45214754  www.cijun.sp.gov.br

e)
Manter em funcionamento, central de atendimento telefônico, 24 horas por
dia, para prestar informações e solicitações de bloqueio de cartões.
f)
Permitir credenciamento, a qualquer
comerciais, conforme solicitação da CIJUN.

tempo,

de

estabelecimentos

g)
Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com
o especificado neste termo de referência ou por motivo superveniente que
caracterize a necessidade de tal medida.
h)
Responsabilizarse pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus
empregados alocados aos serviços, dos documentos que lhe chegarem ao
conhecimento por força da execução de contrato, não podendo divulgálos, sob
qualquer pretexto.
i)
Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato que vier a
ser firmado.
j)
Fiscalizar e responsabilizarse pelo perfeito cumprimento do objeto
contratado, cabendolhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo,
na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
independentemente do controle e fiscalização exercidos pela CIJUN.
k)
Prestar as informações e esclarecimentos solicitados, em no máximo 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pela CIJUN.
l)
Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual atraso ou
paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de
apreciação pela CIJUN.
m)
Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não
cumprirem as exigências sanitárias e nutricionais e, ainda que por meio de ação
ou omissão, concorrerem para o desvirtuamento do PAT, mediante o uso indevido
dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
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n)
Garantir sigilo sobre os dados dos empregados, devendo os mesmos ser
fornecidos exclusivamente a CIJUN, e sendo proibida a sua utilização para outros
fins.
o)
Organizar e manter relação atualizada da rede conveniada, fornecendo
listagem com nome e endereço dos estabelecimentos credenciados sempre que
solicitada.
p)
Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as
obrigações assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
q)
A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o fornecimento objeto deste Termo de Referência, bem como os
direitos creditórios do mesmo.
IV.DAS OBRIGAÇÕES DA CIJUN
a)
Realizar pedidos de créditos nos cartões por meio de arquivo eletrônico
disponibilizado pela empresa CONTRATADA.
b)

Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.

c)
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
d)
Assegurarse da boa qualidade dos serviços prestados, verificando sempre
o seu bom desempenho e documentando as ocorrências havidas.
e)
Notificar a CONTRATADA de eventuais defeitos ou imperfeições
encontradas na execução dos serviços.
f)
Assegurarse de que os preços contratados estão compatíveis com
aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços, de igual
objeto do instrumento contratual, de forma a garantir que continuem sendo os
mais vantajosos para a Administração da CIJUN.
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g)
Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os
casos de força maior, justificados e aceitos pela CIJUN, não deverão ser
interrompidos.
h)
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos
previstos neste instrumento e/ou no contrato.
i)
Definir valores e quantidades de créditos a serem efetuados nos cartões
eletrônicos dos empregados.
j)
Informar as necessidades de credenciamento de estabelecimentos
comerciais.
k)
Informar mensalmente a CONTRATADA qualquer inclusão ou exclusão de
beneficiários.
V.S CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a)
O valor a ser pago à CONTRATADA será apurado mensalmente,
observados o número de usuários ativos no mês e o valor do benefício e será
calculado conforme a seguinte fórmula:
VALOR MENSAL = VC – (F1 x (V1 x N1))
Em que:
VC= VALOR DO CRÉDITO (Mensal) correspondente ao nº de funcionários ativos,
multiplicado pelo valor mensal do crédito por funcionário.
F1 = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
V1= VALOR MENSAL DO CRÉDITO POR FUNCIONÁRIO
N1= NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
b)
A contratada deverá emitir a Nota Fiscal a partir do primeiro dia útil do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, acompanhada dos documentos de
cobrança e das certidões do FGTS e INSS atualizadas, que deverão ser
entregues ao Apoio Administrativo da CIJUN no setor Financeiro sem qualquer
correção monetária ou em caso de nota fiscal eletrônica, através do email
financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br.
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c)
A contratada deverá enviar junto da Nota Fiscal, relatório contendo o nome
do funcionário, o valor creditado e a data do crédito.
d)
O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias, contados da data do
protocolo dos documentos referidos no item anterior.

VI.DA VIGÊNCIA
a)
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

VII.DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
a)
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Supervisão
de Recursos Humanos da CIJUN, através de preposto designado.

28
Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP 13.214900 – Jundiaí – SP
Tel : (11) 45898824 – Fax : (11) 45214754  www.cijun.sp.gov.br

Anexo II  Modelo de Proposta
MODELO DE PROPOSTA
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, emissão de
cartões eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e recargas
mensais para o benefício “valealimentação” para os funcionários da Companhia
de Informática de Jundiaí  CIJUN.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA: ____________________
(_______________________________________________ POR CENTO).

Objeto

Administração, emissão de
cartões
eletrônicos
ou
magnéticos com ou sem chip
de segurança e recargas
mensais para o benefício
“valealimentação” para os
funcionários da Companhia
de Informática de Jundiaí 
CIJUN.

Quantida
de

Valor
unitário do
benefício

Valor
unitário do
benefício 
após a
taxa de
administra
ção

101

R$ 420,00

R$

VALOR TOTAL PARA 12 MESES

(%)

Valor
Mensal *

R$

R$

*Considerando que os 101 cartões estejam ativos.

A validade desta proposta:
Dados Bancários
Banco:
Conta Corrente:
Local,

de

Agência:
Cidade:
de 201_.

_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G. : Cargo :
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Anexo III Modelo das Declarações
Modelo de Declarações/Emprego de mãodeobra infantil
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À
CIJUN

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de
....................., inscrita no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a.) ........................................, portador (a) Carteira de
Identidade R.G. nº............................................. e do CPF nº .................................
DECLARA ,para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de l993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de l999, que não
emprega menor de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
Ressalva*: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
(__).
*Em caso positivo, marcar com um “x”.
Local/Data

_______________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À
CIJUN
Pregão Presencial: 008/2014
Processo nº: 0093/2014
Prezados Senhores:
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos no Edital deste Pregão.
Local/data

_________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
(Documento a ser redigido em papel timbrado da licitante)
À CIJUN
Pregão Presencial
/
Processo nº
/
DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis,
inexistir fato impeditivo à nossa habilitação para o Pregão acima identificado.
Local/data
_______________________________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina).
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Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a).........................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o CPF
nº................................., DECLARA, para fins legais ser microempresa/empresa
de pequeno porte nos termos da legislação vigente e que deseja fazer uso dos
benefícios da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/14.
Jundiaí,

de

de

.

________________________________________________
Representante Legal

Modelo Declaração das Condições para Cumprimento do Objeto
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Presencial nº
/
Processo nº
/
_______________________________________,
inscrito
do
CNPJ
nº__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade nº____________________e do CPF nº___________________
_______, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as condições para
cumprimento do objeto da licitação e se compromete a credenciar até a data de
assinatura do contrato o mínimo de estabelecimentos exigidos para Jundiaí e
Região conforme Termo de Referência, Anexo I.
______________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
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Anexo IV  Minuta de Contrato

Termo de Contrato que entre si celebram a Companhia de Informática de
Jundiaí CIJUN e ...

Aos ____ dias do mês de ___________________ de____, nesta cidade de
Jundiaí, na Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul  CEP
13.214900, de um lado, na qualidade de CONTRATANTE, a COMPANHIA DE
INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________,
neste
ato
representada
pelo
Sr.
_____________________________________, e, de outro lado, na qualidade de
CONTRATADA
______________________________,
com
sede
na
___________________________________________________________, inscrita
no CNPJ sob nº ______________________, com inscrição estadual
nº________________________, municipal nº____________________, neste ato
representada por______________________________, adjudicatária do objeto do
PREGÃO PRESENCIAL nº
/
, autorizada no Processo
/
, têm
entre si justo e contratado, nos termos do que determinam a Lei Federal nº
8.666/93, com as alterações posteriores e obedecidas as disposições contidas no
Edital e seus Anexos, aos quais se vincula o presente instrumento, o que se
segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO
A CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária do Pregão Presencial
/
, obrigase a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o
qual tem por objeto a contratação de empresa especializada na administração,
emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e
recargas mensais para o benefício “valealimentação” para os funcionários da
Companhia de Informática de Jundiaí  CIJUN, bem como às demais disposições
da respectiva Proposta Comercial que, para todos os efeitos, fica fazendo parte
integrante deste instrumento contratual, vinculandose totalmente a este.
CLÁUSULA SEGUNDA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no
Edital e Anexos, as seguintes:
§1º  manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e
habilitação exigidas para assinatura deste instrumento;
§2º  cumprir o objeto da presente avença de acordo com o Anexo I e Proposta
Comercial, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;
§3º  não divulgar quaisquer dados, conhecimentos e resultados decorrentes da
execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE.
§4º  responsabilizarse pela mãodeobra utilizada na prestação dos serviços,
especialmente no que se refere ao adimplemento das verbas salariais, obrigações
decorrentes da contração, bem como as despesas de deslocamento, alimentação
e outras necessárias ao cumprimento da boa qualidade dos serviços a serem
realizados;
§5º  indicar seu representante junto à CIJUN, que durante o período de vigência
do Contrato será a pessoa a quem a CONTRATANTE recorrerá sempre que for
necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para
problemas que porventura surgirem durante a execução do contrato.
§6º  disponibilizar e manter rede credenciada em pleno funcionamento durante
toda a vigência do contrato.
§7º  solicitar a inclusão de novos estabelecimentos credenciados, visando à
melhora no atendimento dos beneficiários.
§8º  Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteração na relação de
estabelecimentos credenciados.
§9º  garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em todas as atividades,
conforme Edital de Pregão Preseffncial, Termo de Referência e Proposta
Comercial.
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CLÁUSULA TERCEIRA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento
contratual e no respectivo Edital, as seguintes:
§1º  assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do
adimplemento de suas obrigações;
§2º  fornecer todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias à
plena execução do objeto do presente ajuste.
§3º  Acompanhar e fiscalizar o serviço, através do gestor do contrato Lisete de
Moraes Pellegrini através do telefone (11) 45898838.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO
§1º  A emissão dos cartões deverá ocorrer em até 07 (sete) dias úteis após a
assinatura do contrato.
§2º  A disponibilização do 1º crédito mensal, deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia,
do mês subsequente ao da assinatura do contrato.
§3º  A execução dos serviços objeto desta Licitação deverá ser realizada em
conformidade com o descrito nas especificações descritas do Termo de
Referência, Anexo I.

CLÁUSULA QUINTA  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto no artigo 65, da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA  DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de .....% (.................
por cento) sobre o valor do crédito.
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§1º  O preço estimado global anual deste ajuste é de R$.............................. (
.......................................), já considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e
as despesas decorrentes da execução do objeto e será pago de acordo com o
quantitativo ativo de benefícios em cada mês.
§2º  A CIJUN não se vincula a executar o valor total estimado, uma vez que, ao
longo da vigência do contrato, o número de beneficiários e o valor dos benefícios
poderão sofrer alterações.
§3º  A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos
serviços, acompanhada do relatório técnico dos serviços executados e das
certidões do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que deverão ser entregues no
setor Financeiro da CIJUN, sem qualquer correção monetária.
§4º  O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
protocolo dos documentos referidos no §3º.
§5º  A contratada deverá enviar junto da Nota Fiscal, relatório contendo o nome
do funcionário, o valor creditado e a data do crédito.
§6º  Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos
e o líquido a receber.
§7º  Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser
endereçada exclusivamente ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem
como o respectivo arquivo XML.
§8º  A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de
entregar no setor Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em
contrato.
§9º  A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com
as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo estabelecido no
item §2º, a partir da data de sua reapresentação.
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§10º A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será
enviado junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome
da CONTRATADA, informado na sua proposta de preço.
§11º  Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser
deduzidas, de pleno direito, pela CIJUN:
a) Multas previstas no presente ajuste;
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade
competente, em decorrência do descumprimento, pela Contratada, de leis ou
regulamentos aplicáveis à espécie;
c) Cobranças indevidas.
d) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
§12º  A Contratante reservase o direito de recusar a nota fiscal se os dados nela
constantes estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do
certame licitatório ou conforme legislação tributária vigente e ainda, se for
constatado, no ato da atestação, que os serviços fornecidos não correspondem às
especificações apresentadas na proposta.
§13º  As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão
por conta dos recursos próprios da CIJUN.
CLÁUSULA SÉTIMA  DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões expedidas pelo FGTS, CNDT e
INSS, com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no
cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigandose a atualizálas
sempre que se vencerem no prazo de execução deste Contrato, como condição
para liberação do respectivo pagamento.
CLÁUSULA OITAVA  DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e
seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração,
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como despesas e
obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e
entrega, o valor dos materiais, matériasprimas, mãodeobra, inclusive horas
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extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio
transporte e transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais
encargos, não transfere a CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não
podendo onerar a presente avença.
CLÁUSULA NONA DAS PENALIDADES
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo
CONTRATANTE:
I.advertência por escrito;
II.multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a.
Pela entrega parcial do presente ajuste, 0,33% (trinta e três décimos por
cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o
cumprimento do ajuste;
b.
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato;
c.
10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
III.suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e no art. 26, § 1º.
IV.declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
I.não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente.
II.retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de
serviço ou de suas parcelas.
III.paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à CIJUN.
IV.entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse.
V.alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
VI.prestação de serviço de baixa qualidade.
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VII.não assinar o contrato.
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA  DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal
nº 8.666/93.
§ 1º  A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal
8.666/93, pela CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato
unilateral da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei
e no contrato.
§ 2º  Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78,
da Lei Federal 8666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos que comprovadamente houver sofrido.
§ 3º  No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não
constitui motivo para rescisão contratual, e tampouco indenização à
CONTRATADA, na hipótese em que houver supressão do objeto contratado, além
dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre os
contratante, segundo permissivo legal contido no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal nº 9.648/98.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA REPARAÇÃO DOS DANOS
A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e
conseqüentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa,
eventualmente, causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou
propriedade de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas
expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pela
CONTRATANTE, serão descontados do pagamento devido à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
e poderá ser prorrogado na forma da Lei para a continuidade da prestação dos
serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, com
suas alterações posteriores, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de
direito público, aplicandose lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS
§1º  A contratada obrigase a manter sigilo e não divulgar informações
levantadas relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso
em decorrência da prestação de serviços.
§2º  A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos
creditórios do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí, por mais privilegiado que outro seja
para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
______________________
REPRESENTANTE
Diretor Presidente

_______________________
REPRESENTANTE
Diretor Requisitante
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TESTEMUNHAS
_________________________
Nome:
RG:

_________________________
Nome:
RG:
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