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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o estabelecido 
neste Edital e seus anexos, TORNA PÚBLICO que estará recebendo pedidos de inscrição de 
pessoas jurídicas interessadas em participar do procedimento de credenciamento para 
administração de vale alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para 
complementação alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de 
prevenção e combate aos efeitos do COVID19, nos termos da Lei Municipal nº. 381/2020. O 
presente procedimento de credenciamento será coordenado pela Comissão Permanente de 
Licitação e o acompanhamento, monitoramento e fiscalização em decorrência do recebimento do 
objeto deste Processo de Credenciamento será exercido pela Secretaria Municipal de 
Administração e Secretaria de Ação Social, que deverá instituir uma comissão a partir da 
publicação deste.  
 

1. DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto deste certame o credenciamento para administração de vale 
alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para complementação alimentar das 
famílias socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos efeitos do 
COVID19, mediante adesão às condições previstas neste Edital.  

1.2 Este certame definirá as empresas habilitadas ao credenciamento que, após 
formalização por Termo de Credenciamento, ficarão autorizadas a administrar os vales 
alimentação, através de ticket’s, nos termos da Lei Municipal nº. 381/2020, e em 
conformidade com o estabelecido neste Edital e seus anexos. 

1.3 A celebração do “Termo de Credenciamento” e a consequente realização do objeto não 
acarretarão despesa ou outra obrigação ou vínculo jurídico-trabalhista ou funcional para o 
Município de Caraúbas, não podendo a empresa credenciada, nos termos deste Edital, nada exigir 
ou reclamar.  
 

2. DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições ficarão abertas por um período de 28/08/2020 a 04/09/2020, sendo 
que o credenciamento terá validade até 31/12/2020, mantidas as condições previstas neste 
Edital. 

2.2 Este Edital será divulgado através de extrato publicado no Diário Oficial do Município, e 
no site www.caraubas.pb.gov.br.  

2.3 Outros esclarecimentos ou consultas ao Edital, em dias úteis na sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraúbas, sito na Rua Expedicionário Luiz 
Tenório Leão, n° 699 – Centro, Caraúbas – PB, das 08h00min às 12h30min, ou ainda através do 
telefone (83) 3307-1175.  
 

3. DO PRAZO, VALIDADE E PARTICIPAÇÃO  

3.1 Este edital obedecerá aos seguintes prazos e validades:  
a) prazo de inscrições: De 28/08/2020 a 04/09/2020; 
b) validade do credenciamento: 31/12/2020.  
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3.2 É vedada a participação de empresas que:  

a) não atendam às condições e exigências contidas no presente Edital;  
b) tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos firmados 

com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; e,  

c) tenham em sua composição societária ou em seu quadro de pessoal algum dirigente 
ou responsável técnico que seja ou esteja agente, servidor ou empregado público da 
Prefeitura de Caraúbas, durante a vigência do credenciamento de que trata este 
Edital, acrescida de mais seis meses.  

3.3 As informações complementares que se fizerem necessárias referentes ao Edital serão 
prestadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

3.3.1 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos serão atendidos mediante 
solicitação, por escrito, encaminhada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
de Caraúbas, que poderão ser respondidas, aquelas consideradas pertinentes, a todos os 
interessados que tenham retirado este Edital, inclusive empresas já credenciadas; 
3.3.2 Não será levado em consideração qualquer consulta, pleito ou reclamação, que 
não tenha sido formulada:  
a) por escrito e devidamente protocolizada na Comissão Permanente de Licitação;  
b) por telefax ou telegrama, como indicado pelo item 2.4 deste Edital, desde que 

devidamente identificada à origem.  
 

4. DA ENTREGA DO ENVELOPE  

4.1 O envelope, contendo o Requerimento de Inscrição e a documentação necessária à 
análise do credenciamento do administrador dos vales alimentação, através de ticket’s, na 
forma prevista neste Edital, conforme endereço e horário abaixo especificados:  

a) Data: 28/08/2020 a 04/09/2020; 
b) Local de entrega dos envelopes e realização do credenciamento: Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraúbas, sito na Rua 
Expedicionário Luiz Tenório Leão, n° 699 – Centro, Caraúbas – PB. 

c) Horário para entrega dos envelopes: em dias úteis, das 08h00min às 12h30min;  
4.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:  

 
ENVELOPE Nº. 01 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB 
Credenciamento para administração de vale alimentação, 
através de ticket’s, de auxílio social para complementação 
alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida 
de prevenção e combate aos efeitos do COVID19. 

 
4.3 A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por envelopes entregues 

em datas, locais e horários distintos daqueles indicados e definidos neste Edital. 
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5. DO CREDENCIAMENTO  

5.1 O credenciamento constitui-se na coleta e análise de requerimento de inscrição e dos 
documentos, referentes a habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e 
qualificação econômico-financeira de pessoas jurídicas fornecedoras do objeto descrito e 
especificado no Anexo deste Edital, além do cumprimento de outras obrigações contidas na 
legislação aplicável e neste instrumento convocatório;  

5.2 Observado o cumprimento de outras obrigações estabelecidas neste Edital, o 
credenciamento se dá com a assinatura do necessário Termo de Credenciamento e se formaliza 
mediante a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.  

5.2.1 A convocação do representante legal de cada empresa, para assinatura do 
Termo de Credenciamento, se dará pela publicação no Diário Oficial da Paraíba, da 
relação de empresas habilitadas ao credenciamento para administração de vale 
alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para complementação alimentar 
das famílias socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos 
efeitos do COVID19, na forma do Anexo deste Edital.  

5.3 O credenciamento dos fornecedores terá a validade até 31/12/2020, contados da data 
de assinatura do Termo de Credenciamento. 
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

6.1 Do fornecedor interessado em se credenciar para administração de vale alimentação, 
através de ticket’s, de auxílio social para complementação alimentar das famílias 
socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos efeitos do COVID19, 
será exigida, para fins de participação, a apresentação dos seguintes documentos:  

 
6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

6.1.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados na forma da Lei, acompanhados:  
a) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, de documentos de 

eleição de seus administradores;  
b) no caso de empresa individual, de registro comercial perante a Junta Comercial, 

da sede ou domicílio da Licitante;  
c) no caso de sociedades civis, de comprovante de inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e,  
d) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

de decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Cartão CNPJ; 
f) Documentos pessoais do titular representante da empresa; 
g) Comprovante de endereço do titular representante da empresa; 

 
6.1.2 REGULARIDADE FISCAL  

6.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda;  
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6.1.2.2 Prova de inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado;  
6.1.2.3 Certidões de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, emitidas até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega do envelope de 
documentação, caso não tenham prazo de validade nelas consignado, sendo:  
a) FEDERAL – Relativa à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(Dívida Ativa).  
b) ESTADUAL – Relativa à Fazenda Estadual; e,  
c) MUNICIPAL – Relativa à Fazenda Municipal da sede da empresa proponente.  

 
6.1.2.4 Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – 
INSS (CND), dentro do prazo de validade;  
6.1.2.5 Certificado de Regularidade de Situação – CRS, perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro do prazo de validade;  

 
6.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

6.1.3.1 Certidão de Falência e Concordata 
 

6.2 A documentação completa e o requerimento de inscrição, devidamente preenchido e 
assinado, na forma do Anexo, deverão ser protocolizados nos termos do item 4 deste edital;  
 

7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 

7.1 Os documentos protocolizados dentro do prazo estipulado, após os procedimentos de 
juntada ao processo administrativo pertinente, serão analisados pela Comissão Permanente de 
Licitação;  

7.2 A Comissão de Licitação terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para decidir pelo 
deferimento ou não do credenciamento do fornecedor, pessoa jurídica, interessado e 
devidamente inscrito nesse certame, observadas as disposições do subitem 7.5 deste Edital;  

7.3 Caso algum documento apresentado não satisfaça as exigências deste Edital e/ou da 
legislação aplicável, a Comissão de Licitação concederá ao interessado, por uma única vez, prazo 
nunca superior a 02 (dois) dias corridos, para que o mesmo proceda à substituição ou 
complementação do referido documento;  

7.3.1 A não observância do prazo estipulado implicará no indeferimento do pedido de 
credenciamento da pessoa jurídica interessada;  

 
7.4 Os pedidos de credenciamento eventualmente indeferidos constarão de ata própria, na 

forma da legislação aplicável;  
7.5 Da decisão caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data:  

a) de sua publicação no Diário Oficial da Paraíba, quando for o caso de deferimento ao 
pedido de credenciamento de empresa, na forma do Anexo; e,  

b) da lavratura da ata, quando for o caso de indeferimento ao pedido de 
credenciamento de empresa;  

 
7.5.1 Caso haja acatamento ao recurso, a Comissão Julgadora fará publicar sua decisão 
na forma prevista pela alínea “a” deste mesmo item;  
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7.5.2 Havendo interposição de recurso contra o deferimento do pedido de 
credenciamento, a Comissão Julgadora encaminhá-lo-á à empresa citada para que, 
durante o mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, a mesma se manifeste pela impugnação 
ao recurso à Comissão de Licitação, para providências e decisão superior;  
 

7.6 O recurso, devidamente protocolizado dentro do prazo legal, será encaminhado à 
Comissão Julgadora que poderá reconsiderar ou não sua decisão, ou encaminhá-lo a Autoridade 
Superior, para a decisão final;  

7.6.1 A Comissão de Licitação, sempre que reconsiderar ou não sua decisão, o fará por 
escrito, de forma fundamentada, comunicando o fato, formalmente, aos interessados 
inscritos e participantes deste certame;  
 

7.7 A Comissão de Licitação, após seus trabalhos e transcorrido o prazo de que trata o 
subitem 7.5, emitirá a relação de empresas habilitadas ao credenciamento para administração 
de vale alimentação, através de ticket’s, na forma do Anexo deste Edital, para a devida 
homologação do Prefeito do Município de Caraúbas – PB e subsequente publicação no Diário 
Oficial do Município. 

  
7.7.1 Após aprovado o credenciamento, as empresas deverão assinar o contrato de 
prestação dos serviços, passando, a partir de então, a estarem aptos a realizarem as 
compensações dos ticket’s junto aos beneficiários; 
 
7.7.2 Após aprovação do credenciamento e contrato firmado, as empresas deverão 
solicitar a inclusão da atividade econômica no Cadastro Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, junto à Receita Federal, relativa ao serviço de administração de vale 
alimentação; 
 
7.7.3 Para possibilitar o repasse dos valores referentes aos ticket’s, as empresas 
deverão encaminhar os mesmos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da 
data da venda dos produtos alimentícios, para secretaria de finanças, devendo, 
obrigatoriamente, encaminhar anexo a cada ticket, cópia do cupom fiscal, com a 
identificação do CPF do beneficiário comprador, sob pena de ter a autorização de 
repasse indeferida; 
 
7.7.4 Após conferência e aprovação dos ticket’s, com a baixa do mesmo na planilha de 
controle, pra evitar duplicidade do pagamento, a empresa deverá ser comunicada para 
que emita a nota fiscal de serviço, relativa ao contrato firmado com o Município, 
devendo conter a identificação do número de série de cada ticket a ser compensado, 
seguindo o modelo de descrição abaixo: 

 
“Valor relativo ao serviço de compensação financeira na venda de alimentos, nos 
termos da Lei Municipal nº ____/2020, autorizado pelo Contrato Administrativo nº 
_________/2020, venda ocorrida por meio do(s) seguintes ticket’s de auxílio 
alimentação: Ticket nº ________/2020, Ticket nº ________/2020, Ticket nº ________/2020, 
Ticket nº ________/2020, (...)”.   
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7.7.5 O serviço de compensação financeira dos ticket’s de auxílio alimentação serão 
prestados diretamente pelas empresas credenciadas que fornecerem os produtos aos 
beneficiários, que deverão recolher uma alíquota de ISS (imposto sob serviço), no 
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor total dos ticket’s a serem compensados; 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na sua integralidade;  
8.2 A Administração Pública poderá declarar a nulidade de seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, não originando direito à pessoa jurídica participante 
deste certame e/ou à pessoa física de seu(s) representante(s), sendo-lhe lícito, a qualquer 
momento, pronunciar a existência de vício e promover a invalidação parcial ou total do Edital; 

8.3 À Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer 
fase, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões; 

8.4 À proponente é facultado, a qualquer tempo, até a assinatura do Termo de 
Credenciamento, retirar sua intenção de contratar;  

8.5 A manutenção da proposta de credenciamento obriga o participante deste certame a 
cumprir todas as disposições contidas neste Edital e seus anexos;  

8.6 As demais condições ou exigências pertinentes ao objeto deste Edital são aquelas 
constantes dos seus anexos, partes integrantes deste Instrumento;  

8.7 O presente procedimento poderá ser revogado por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente 
fundamentado, da Administração Pública;  

8.8 A Comissão de Licitação, no interesse da Administração Pública, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do certame;  

8.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento;  

8.10 A Administração Pública poderá, a qualquer tempo, promover ajustes e modificações no 
Termo de Credenciamento, em decorrência de alterações na legislação aplicável;  

8.10.1 Quando da ocorrência dos ajustes e modificações, a Administração Pública, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, encaminhará, às empresas credenciadas, 
cópia de novo Regulamento.  
 

8.11 É vedado o cometimento a terceiros e/ou subcontratação do 
fornecimento/comercialização do objeto do presente credenciamento;  

8.11.1 O fornecimento/comercialização dos produtos somente poderá ocorrer em 
estabelecimento devidamente credenciado.  
 

8.12 A Comissão Permanente de Licitação em observância ao disposto no § 8º, do art. 15, da 
Lei 8.666/93, representa a Prefeitura Municipal de Caraúbas perante os fornecedores 
credenciados, de forma a garantir que os beneficiários recebam os produtos; 
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8.13 Pedidos de esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser feitos FORMALMENTE 
via (83) 33071175, ainda, no endereço de e-mail licitação@caraubas.pb.gov.br; 

8.14 Fica eleito o foro da comarca de Serra Branca - PB para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste credenciamento, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja;  

8.15 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  
a) Anexo I – DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO;  
b) Anexo II – MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO;  
c) Anexo III – RELAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS ao credenciamento para 

administração de vale alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para 
complementação alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de 
prevenção e combate aos efeitos COVID19; 

d) Anexo IV – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;  
e) Anexo V - MODELO DE AUTORIZAÇÃO para fornecimento/comercialização dos 

produtos; 
 

 

SONILDO HOSTIO DA SILVA 
Presidente da CPL 

 
 

MARIA DO SOCORRO ANDRADE COSMO 
Secretário da CPL 

 
 

RHAYANNE SOROYNE FERNANDES NEVES 
Membro da CPL 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020 

 
 
 
1. OBJETO:  
   Credenciamento para administração de vale alimentação, através de tiket’s, de auxílio 
social para complementação alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de 
prevenção e combate aos efeitos do COVID19. 
 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:  
 Autoriza o pagamento de auxílio social para complementação alimentar das famílias 
socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos efeitos de epidemias, 
pandemias, desastres naturais, situação de emergência ou calamidade pública; 
 

3. JUSTIFICATIVA: 

 O Credenciamento se justifica pela necessidade de atender ao disposto na Lei Municipal 
nº. 381/2020, que autoriza a emissão de vale alimentação, através de tiket’s, de auxílio social 
para complementação alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de 
prevenção e combate aos efeitos do covid19. 

 

4. DA VIGÊNCIA 
 A vigência do presente Termo de Credenciamento será até 31/12/2020, contados da data 

da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial tendo início 
e vencimento em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

A  
Prefeitura Municipal de Caraúbas  
Em atenção da Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Edital de Credenciamento nº 00001/2020 
  
...........................(Razão social)..........................................................................., CNPJ/MF nº ......................................., 
inscrição estadual nº......................................, telefone.........................................., fax: .........................................., e-
mail:................................................................................., por seu representante legal, senhor 

(a)..................................................................................(Nome do Representante) ........................................................, 
..............(nacionalidade)................................., ..................(estado civil) ..........................., RG nº............................., 

expedido por ........................., CPF nº ............................................................, residente à ........................................... 
...................................................................................., nº.........., Bairro: ........................................., (cidade) 
................../(UF) ......., CEP: ........................, telefone: ................................, celular:................................., e-mail: 
............................................................, requer sua inscrição no processo de Credenciamento para 
administração de vale alimentação, através de tiket’s, de auxílio social para complementação 
alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos 
efeitos do COVID19, nos termos da Lei Municipal nº. 381/2020. 

 
Caraúbas, ..... de ..................................... de ........... 

 
 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo) 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS AO CREDENCIAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE 
VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE TICKET’S, DE AUXÍLIO SOCIAL PARA 

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS, COMO 
MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS EFEITOS DO COVID19. 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020 

 
 São os seguintes os fornecedores – pessoas jurídicas – inscritos no processo acima 
identificado que comprovaram preencher os requisitos necessários ao credenciamento: (ordem 
alfabética)  
 

1. RAZÃO SOCIAL: ......................................................................................................;  
1.1 NOME COMERCIAL OU FANTASIA : ...........................................................;  
1.2 CNPJ/MF Nº ...........................................;  
1.3 OBJETO SOCIAL: ..........................................................................................................................; 
1.4 ENDEREÇO(S) COMERCIAL(IS) INDICADO(S)  
1.4.1 ................................................................................................................................;  
1.4.2 ................................................................................................................................; 

 
2. RAZÃO SOCIAL: ......................................................................................................;  
2.1 NOME COMERCIAL OU FANTASIA : ...........................................................;  
2.2 CNPJ/MF Nº ...........................................;  
2.3 OBJETO SOCIAL: ..........................................................................................................................; 
2.4 ENDEREÇO(S) COMERCIAL(IS) INDICADO(S)  
2.4.1 ................................................................................................................................;  
2.4.2 ................................................................................................................................; 

 
 Ficam os representantes legais das empresas fornecedoras acima relacionadas 
convocados, conforme disposto no subitem 5.2.1 deste Edital, a comparecer, à Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, sito à Rua Expedicionário 
Luiz Tenório Leão, n° 699 – Centro, Caraúbas – Paraíba, entre 28/08/2020 e 04/09/2020, em 
dias úteis, das 08h00min às 12h30min, para assinatura do “Termo de Credenciamento” 
Credenciamento para administração de vale alimentação, através de ticket’s, de auxílio social 
para complementação alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de 
prevenção e combate aos efeitos do COVID19. 
 

Caraúbas – PB, .......... de .................... de 2020 
 

Presidente da CPL 
 

Secretário da CPL 
 

Membro da CPL 
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ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020  

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº......./2020 

 
Termo de Credenciamento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Caraúbas e a empresa 
......................................................................................., objetivando credenciar esta referida empresa para 
administração de vale alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para complementação 
alimentar das famílias socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos 
efeitos do COVID19. 
 

A Prefeitura Municipal de Caraúbas, com sede na Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, n° 
699 – Centro, Caraúbas – Paraíba, neste ato representada pelo seu titular o Senhor Prefeito 
__________________________________, brasileiro, paraibano, solteiro, empresário, residente à _______, 
portador do CPF nº. _______ e da Cédula e Identidade Civil RG Nº. _______ - SSP/_______, e a empresa 
credenciada ....................................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
.............................................................., inscrição estadual nº..............................................., com sede 
à............................................................, nº. ..........., Bairro:........................................, ........................../........, 
CEP.:.............................., representada neste ato pelo seu........................................................................................, 
Sr. (a)...................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° 
.............................. SSP/....., e inscrito(a) no CPF nº...................................., doravante denominada 
CREDENCIADA, de conformidade com o ajustado no Edital de Credenciamento nº 00001/2020, e 
considerando o disposto na legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 
Credenciamento, mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 O presente Instrumento visa Credenciamento para administração de vale alimentação, 
através de ticket’s, de auxílio social para complementação alimentar das famílias socialmente 
vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos efeitos do COVID19. 
 

Parágrafo Primeiro – O credenciamento outorga à empresa o direito de receber o vale 
alimentação, através de ticket’s, de auxílio social para complementação alimentar das famílias 
socialmente vulneráveis, como medida de prevenção e combate aos efeitos do COVID19. 
 

Parágrafo Segundo – A outorga fica condicionada à manutenção das condições previstas no 
Edital de Credenciamento nº 00001/2020, partes constantes e inseparáveis deste Instrumento. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 O prazo de vigência deste Termo de Credenciamento é até 31/12/2020, a contar da data 
de sua assinatura.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  
I. A CREDENCIADA obriga-se a:  

 

a) observar e respeitar a Legislação Federal, Estadual e/ou Municipal pertinente ao 
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cumprimento do presente credenciamento;  
b) receber como forma de pagamento em seus estabelecimentos os tickets de alimentação 

previstos na Lei Municipal nº. 381/2020, observado o cumprimento das obrigações 
definidas no Edital de Credenciamento;  

c) responsabilizar-se integralmente pelas despesas decorrentes da execução de suas 
obrigações, especialmente daquelas decorrentes do cumprimento do objeto deste 
Termo;  

d) indicar representante legal para responder pela empresa CREDENCIADA e acompanhar 
procedimentos perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caraúbas 
– PB.  

e) facilitar e apoiar o processo de acompanhamento, monitoramento e fiscalização da 
CREDENCIADA, inclusive em suas dependências, pela Comissão Permanente de 
Licitação, nos procedimentos de compensação dos tickets de alimentação;  

f) fornecer/comercializar os produtos, somente aos beneficiários identificados nos 
tickets, com a devida identificação, por meio de sua carteira funcional ou de identidade;  

g) emitir Cupom Fiscal de fornecimento/comercialização, com o CPF do beneficiário, da 
qual conste o nome e o documento de identificação do beneficiário;  

h) cumprir as disposições contidas no processo de credenciamento e na legislação 
aplicável;  

i) prestar informações à Secretaria Municipal de Administração e à Comissão Permanente 
de Licitação e/ou outra pessoa devidamente autorizada pela Autoridade Superior, em 
demandas relativas ao devido cumprimento do objeto deste Termo;  

j) responsabilizar-se integralmente pelas despesas decorrentes da execução do 
fornecimento/comercialização dos produtos, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
qualquer relação de emprego, pagamento de salários, recolhimento de taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais ou municipais que incidam ou 
possam incidir sobre o objeto do Processo de Credenciamento, bem como apresentação 
de seus respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração Pública;  

k) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste 
Termo de Credenciamento. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com 
consentimento prévio e por escrito da Administração Pública, por meio de ato da 
Autoridade Superior, desde que não afetem a boa execução do presente Instrumento;  

l) manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução deste 
Termo, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas no Processo de 
Credenciamento;  

m) responder por todo e qualquer dano ou prejuízo material, desde que decorrente de 
seus atos ou omissões, causado a Administração Pública ou a terceiros na execução de 
suas obrigações, cuja responsabilidade não poderá ser excluída ou atenuada em função 
da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Administração Pública, 
obrigando-se, inclusive, a todo e qualquer tempo, ao ressarcimento correspondente;  

n) manter, afixada em local visível aos consumidores, a “Autorização para 
Fornecimento/Comercialização mediante os tickets de alimentação previstos”, 
observadas as disposições contidas no Processo de Credenciamento;  
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II. A Administração Pública obriga-se a:  
a) acompanhar, monitorar e fiscalizar todo o processo de fornecimento/comercialização 

dos produtos, observado o ajustado no Termo de Credenciamento;  
b) cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no processo de credenciamento e na 

legislação aplicável;  
c) expedir a competente “Autorização para Fornecimento/Comercialização dos produtos 

alimentícios” em nome da CREDENCIADA;  
d) notificar a CREDENCIADA, por escrito, sobre irregularidade constatada, solicitando 

providências para a regularização das mesmas;  
e) subsidiar à CREDENCIADA, para os ajustes necessários, com todos os elementos e 

informações necessárias, quanto a alterações e modificações de procedimentos, 
padrões e/ou de modelos definidos no Processo de Credenciamento; e,  

f) exercer a fiscalização da execução deste Termo por meio da Comissão Permanente de 
Licitação.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES À CREDENCIADA  
 São expressamente vedadas à CREDENCIADA:  

a) subcontratar e/ou cometer a terceiros o fornecimento/comercialização do objeto do 
presente credenciamento;  

b) contratar agente público do Município ou mesmo contratar empresa ou serviço que tenha 
ligação com qualquer deles, durante a vigência deste Termo de Credenciamento.  

c) fornecer/comercializar ou ceder produtos para pessoas não autorizadas e/ou de formas 
ou modelos diversos, diferente daquele aprovado e definido no Processo de 
Credenciamento;  

d) utilizar-se, para fins comerciais ou não, de logomarcas e símbolos pertencentes ao 
Município sem autorização expressa do mesmo; e,  

e) veicular publicidade ou informações acerca do objeto deste credenciamento, salvo se 
houver prévia autorização da Prefeitura Municipal de Caraúbas.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES  
 O presente Termo de Credenciamento não acarretará acréscimo ou criação de despesa ou 
outra obrigação ou vínculo jurídico-trabalhista ou funcional para a Administração Pública, não 
podendo a CREDENCIADA, nos termos deste Instrumento e do Processo de Credenciamento, 
nada exigir ou reclamar.  
 
Parágrafo Primeiro – As despesas e outras obrigações decorrentes do 
fornecimento/comercialização, correrão exclusivamente por conta da CREDENCIADA, ficando 
para o Município a ação de acompanhamento, monitoramento e fiscalização da realização e 
cumprimento do objeto deste Instrumento.  
 
Parágrafo Segundo – A Administração Pública não se responsabilizará, quanto ao pagamento, 
por qualquer promessa, acordo ou compromisso assumido e/ou celebrado na relação comercial 
entre a CREDENCIADA e o Professor.  
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CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  
 O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste Termo de 
Credenciamento sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação em vigor, 
especialmente as Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.078/90, sem prejuízo de outras 
responsabilidades civil e criminal e daquelas estabelecidas no Processo de Credenciamento.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral da Administração Pública em 
decorrência da comprovação do descumprimento, parcial ou total, do estabelecido neste 
Instrumento e no Processo de Credenciamento.  
 
Parágrafo Único – A rescisão deste Termo de Credenciamento implicará no descredenciamento 
da empresa, o que poderá ocorrer, ainda, quando:  

I.  Comprovado fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica, 
administrativa ou comercial da CREDENCIADA, ou que reduza sua capacidade de 
cumprir e atender às exigências estabelecidas no Processo de Credenciamento;  

II. Parecer técnico-administrativo desfavorável, expedido pela “Comissão Permanente de 
Licitação” e aprovado pela Autoridade Superior, que culmine na cassação da 
“Autorização para Fornecimento/Comercialização; 

III. Não observância de quaisquer das vedações estabelecidas na Cláusula Quarta deste 
Instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 Para efeitos deste Termo de Credenciamento, a Administração Pública designa, como 
gestor, a Secretária de Ação Social do Município.  
 
Parágrafo Único – A Comissão Permanente de Licitação instituída de conformidade com o 
disposto no §8º, do art. 15, da Lei 8.666/93, e ao gestor deste Termo caberá a responsabilidade 
de acompanhar, monitorar e fiscalizar o fornecimento/comercialização dos produtos, de forma a 
garantir seu cumprimento, em conformidade com as especificações e padrões estabelecidos no 
Processo de Credenciamento. 
 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO REGULAMENTO  
 Vinculam-se a este Termo de Credenciamento, como se nele estivessem transcritos, as 
cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 00001/2020 referidos no 
preâmbulo deste Instrumento.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS  
 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da legislação em 
vigor, especialmente da Lei Federal n.º 8.666/93 e da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de1990, no que couber.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
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 Fica eleito o foro da comarca de São João do Cariri – PB para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo de Credenciamento, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
 Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.  
 

Caraúbas – PB, ........... de...............................de 2020. 
 
 
 

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Caraúbas 

 

 

 

       

(Nome) 

Pela Contrata 

 

 

       

(NOME, MATRÍCULA E ASSINATURA) 
GESTOR DESTE TERMO 

 

 
 

        
1ª TESTEMUNHA (ASSINATURA E RG)  
 
 

        
2ª TESTEMUNHA (ASSINATURA E RG)  
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ANEXO V  

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO/COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2020 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO/COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MEDIANTE A 
COMPENSAÇÃO DE TICKETS DE ALIMENTAÇÃO 

 
 
 

Nº ........  VALIDADE 31/12/2020 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL...................................................................  
DENOMINAÇÃO COMERCIAL -NOME FANTASIA.........................................................  
ENDEREÇO (AV./RUA).................................................... Nº...................... 
BAIRRO........................... CEP.................................. MUNICÍPIO...........................  
TELEFONE(S) ........................E-MAIL........................ CNPJ..........................................  
 
 

 

O estabelecimento acima identificado está autorizado a fornecer/comercializar produtos aos 

beneficiários, mediante a compensação de crédito dos tickets de alimentação previstos na Lei 

Municipal nº. 381/2020, devidamente identificados, de acordo com o Termo de 

Credenciamento nº ________.  

 
 

Caraúbas – PB, ........... de...............................de 2020. 
 
 
 

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Caraúbas 

 

 

 

Esta autorização deverá ser mantida em local visível ao público e à fiscalização.  
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