
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2019

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/ pessoa jurídica de direito 
público interno, com endereço na Praça da Bíblia, s/n - Centro - Sifrioes 
Filho/Ba, inscrita no CNPJ n° 13.612.270/0001-03, neste ato representado por 
seu Presidente, ORLANDO CARVALHO DE SOUZA, doravante, denominado, ..J 
CONTRATANTE e a empresa GREEN CARD S/A, REFEIÇÕES COMÉRCIO./ 
E SERVIÇOS, CNPJ n° 92.559.830/0001-71, situado a Rua Largo Visconde do 
Cairú,12 - 10° andar - Centro - Porto Alegre/RS neste ato representado na 
forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Procurador Sr. 
Valdiney Sena de Oliveira, portador do documento de Identidade n° 
02.071.954-04 e CPF n° 160.144.215-72, aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para prestação de serviços de 
fornecimento de cartão alimentação e/ou refeição, autorizado pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n° 123/2019, Nota de Empenho n° 
137/2019, referente ao Pregão Presencial n° 008/2019, que regerá pelas Leis 
8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal n° 
1.078, de 08/01/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as 
disposições de direito privado e os princípios da teoria geral do contrato, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

■*? 
r* '

wmmmmmimwsmmmm
Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação 
e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em 
cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, na 
forma definida nesse Edital e seus anexos.

1.1.

§ Io. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do Pregão Presencial 
n° 008/2019 e seus anexos que, juntamente com a proposta de preços da CONTRATADA, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

mmm.
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada:

2.1.

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho
Projeto/Atividade: 01.031.001.2001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara
Elemento de Despesa: 33.90.46.00 - Auxílio Alimentação.
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O valor global deste contrato é de R$ 636.900,00 (seiscentos trinta e seis mil e novecentos reais).3.1.

§ Io. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mensalmente, de acordo com o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não 
haja pendência a ser regularizada pelo contratado. ;

3.2. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente 
com a Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados:

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil;

a)

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal;

b)

c) Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal;

d)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho - Lei 
Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011.

e)

A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu 
domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente).

3.2.1.

Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la.

3.2.2.

Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.

3.2.3.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com:

3.3.

a) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura;
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juros de 1% ao mês eb)

atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI.c)

Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.

3.4.

tlV7~CLÂÜSÚLÀ~QUARTA~ PRAZO ÇONTRÀTUÂL™ I

O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, com seu termo inicial no dia 
da sua assinatura e seu termo final em 03/10/2020, admitida a sua prorrogação nas hipóteses 
previstas no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

4.1

IvT’xCAUSULA QUINTA^OBRlGACOES DA GÕNtRAIADÂ'

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na 
execução dos serviços objeto deste contrato:

Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado, em consonância com Termo de 
Referência.

5.1

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

5.2

Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita.

5.3

Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução dos 
serviços.

5.4

Reembolsar, pontualmente, os estabelecimentos credenciados, no valor dos cartões utilizados pelo 
CONTRATANTE, durante o período de validade, independente da vigência do contrato, ficando de 
logo estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por qualquer 
reembolso, que se constitui de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.5

Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a relação atualizada dos estabelecimentos 
credenciados com nome e endereço.

5.6

Ampliar a rede de credenciamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da solicitação.

5.7
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5.8 Manter nos estabelecimentos credenciados uma identificação padronizada e de fácil localização, com 
o logotipo da CONTRATADA.

Providenciar a imediata correção de possíveis deficiências, apontadas pela CONTRATANTE, no que 
se refere à prestação dos serviços, ora contratados.

5.9

5.10 Providenciar a imediata substituição de cartões que comprovadamente, forem perdidos ou 
danificados, sem custo para a CONTRATANTE.

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

5.11

Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 
vigentes.

5.12

Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da CONTRATANTE, cumprindo as exigências da 
mesma.

5.13

Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93.

5.14

m ft IGÃÍ •AiGONTRATANTI

Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da execução dos 
serviços descritos no anexo único deste contrato.

6.1

Efetuar o pagamento ajustado.6.2

Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato.6.3

6.4 Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato.

Informar oficialmente qualquer modificação na execução dos serviços com antecedência mínima de 
24 horas.

6.5

Relacionar-se com a CONTRATADA exciusivamente através de pessoa por ela credenciada.6.6

Não consentir que outrem execute os serviços sob responsabilidade da CONTRATADA.6.7

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração 
de condutas irregulares, concedendo-lhe prazo para defesa.

6.8

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste 
Contrato.

6.9
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0 descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

7.1.

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para íicitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber:

7.2.

7.2.1. advertência:

Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra- 
recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações assumidas;

multa (s):

a)

7.2.2.

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades;

a)

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada 
ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

b)

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 
de inexecução total.

c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.° 8.666/93.

7.2.3.

O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, 
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

7.3.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

7.4.

LVHIMCIIaOMj^

4u. A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço global.

f?Am :al:
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A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor (a) desta Casa 
Legislativa Sra. Maize Santana dos Santos, Coordenadora do Setor de Recursos Humanos, Matricula 
de n° 058.057, ao qual competirá velar pela perfeita execução do objeto licitado.
A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto.

9.1.

9.2.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas.

9.3.

^H^Ü^LAbECIMÂ^PÒ REAJÜSTAMjENTO^ -

Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso 
II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada 
ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a 
efetiva procedência do pedido.

10.1.

10.2. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução por mais 12 (doze) meses, de acordo com o 
Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da 
data da entrega da Proposta de Preços, pela variação do índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, 
ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época.

ipçi.

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas na lei n° 8.666/93.

11.1.

§ Io. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização.

E CONDÍÇÕES GERAIS> ^ ^

A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 
técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela 
correta execução dos serviços.

12.1

A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 
direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo.

12.2
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12.3 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II da Lei n0. 8.666/93 e posteriores alterações.

12.4 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes.

XIII^ÇI^ÜSÜlMlDÉGIíSli^TE^ÇEIBA^^^^I

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Simões Filho, 04 de outubro de 2019.

______________________
Pela CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL eTe SIMÕES FILHO

&

Pela CONTRATADA - GREEN CARD S/A, REFEIÇÕI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Testemunhas:

NOME: „ 
c.p.F: gF)ÇÍ4600503

vpNOME:
C.P.F: 3 J ^ V L(
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ANEXO UNICO DO CONTRATO N° 039/2019

QUANT.
ESTIMADA

VALOR
MENSAL

ESTIMADO

TAXA DE 
ADMINISTR 
AÇÃO(%)

VALOR UNIT. 
DA RECARGA 
MENSAL(R$)

DESCRIÇÃOITEM
DE

CARTÕES (R$)
Prestação de serviços de 
gerenciamento e fornecimento de 
benefícios do tipo auxílio alimentação 
(Vale Alimentação e/ou Vale 
Refeição) para os servidores da 
Câmara Municipal de Simões Fiiho, por 
meio de crédito em cartão 
magnético/eletrônico e/ou chip, 
utilizável em estabelecimentos 
comerciais credenciados, na forma 
definida nesse Edital e seus anexos.01 110 500,00 55.000,00 •3,50

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 53.075,00 (cinquenta e três mil e setenta e cinco reais). 
VALOR ANUAL ESTIMADO R$ R$ 636.900,00 (seiscentos trinta e seis mil e novecentos reais). 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -3,50 % (menos três vírgula cinquenta por cento de desconto).
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Câmara Municipal de Simões Fiiho

Ref.: Pregão Presencial n2 008/2019. 
Processo Licitatório n2 017/2019 
Processo Administrativo n2 123/2019

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

A empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, 
inscrita no CNPJ sob o na 92.559.830/0001-71, estabelecida no Largo Visconde do 
Cairu, 12 - 102 andar, bairro: Centro, CEP: 90030-110, cidade de Porto Alegre / RS, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n2 
008/2019 vem através do presente, credenciar o Senhor Valdiney Sena de Oliveira, 
portador da Cédula de Identidade n2 2071954-04 e CPF ne 160.144.215-72, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo:

“Pronunciar - se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, 
formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra- 
arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame”. . i

Porto Alegre, 08 de agosto de 2019.

/
N

jsahe Pereira Santoi 
WWBRQDACCmJnçílves Silva

■egoelro

('(* ;

Càflos Alex d’Avila de Avila 
Diretor-Presidente 
RG na 4046493245 

CPF n2 785.355.570-91 
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

CNPJ 92.559.830/0001-71

l !

Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços
Largo Visconde do Cairú, 12 - 10o’ andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP: 90030-110 

Fone: (51) 3226-8999 | www.grupogreencard.com,br
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