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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.493/21 

PROCESSO Nº 95.146/21 

Pregão Eletrônico nº 347/21 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E 

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO 

DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI. 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. SUÉLLEN SILVA ROSIM, por força 

dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 

7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE 

CADASTRO E COBRANÇA EIRELI estabelecida na cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, nº 1030, 2º andar, 

escritório 206, Condomínio Stadium, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial /Alphaville, CEP: 06.454-000, Fone: (17) 

3215-8430, email: jurídico@sindplus.com.br, inscrita no CNPJ sob n 07.907.815/0001-06, daqui a diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. DEVANIR FRANZONI, portador do RG nº 16.217.387-8 e CPF nº 

080.704.838-06. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 

8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, 

de 01 de dezembro de 2.005 e cláusulas e condições do Edital de Licitação nº 415/21 do Pregão Eletrônico nº 347/21, que faz 

parte integrante do Processo Administrativo nº 95.146/21. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), POR 

MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, no valor de até R$ 100,00 (cem reais) mensal/unitário, com a disponibilização 

de rede credenciada de estabelecimentos para a aquisição de gêneros alimentícios, para uso exclusivo em hipermercados, 

supermercados, atacadistas, mercados, minimercados/mercearias e estabelecimentos congêneres credenciados, conforme 

especificações constantes dos Anexos II e VIII do Edital 415/21, que contém as especificações técnicas e comerciais que 

possibilitarão o preparo das propostas. 

 

1.2. A quantidade de beneficiários é variável, decorrente do número de beneficiários, prioritariamente, inscritos 

no CADUNICO, considerando: Famílias em situação de extrema pobreza, famílias em situação de pobreza e ou famílias 

selecionadas pelo CRAS e CREAS em situação de vulnerabilidade e risco social.  

 

1.3. A quantidade exata de beneficiários (com inclusões ou exclusões) será informada mensalmente pelo 

CONTRATANTE, responsável pelo pedido, acompanhamento, fiscalização e atestação dos serviços, podendo ser alterada para 

mais ou para menos, sem qualquer ônus adicional. 

 

Cláusula Segunda: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1. O prazo para o inicio da operacionalização total do objeto, incluindo a entrega dos 3.780 (três mil, setecentos 

e oitenta) cartões magnéticos na Secretaria Municipal do Bem-Estar-SEBES será dividido em 04 (quatro) parcelas, será de até 10 

(dez) dias úteis contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, que será emitida pela Secretaria Municipal do Bem-

Estar-SEBES em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato. Será disponibilizado pela Secretaria 

Municipal do Bem-Estar Social – SEBES a quantidade a ser entregue por período, até o 5º (quinto) dia útil da assinatura do 

contrato.  

 

2.2. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 

critério das partes, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

mailto:jurídico@sindplus.com.br
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Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DEMAIS CONDIÇÕES 

 

3.1. À CONTRATADA compete: 

 

3.1.1. Liberar os créditos dos cartões com tecnologia de chip a partir da data determinada pela Secretaria 

Municipal do Bem Estar Social – SEBES; 

 

3.1.2. Entregar os cartões com tecnologia de chip do item 01, divididos em 04 lotes com 945 (novecentos 

e quarenta e cinco) cartões, sendo cada lote entregue a cada 05 (cinco) dias, contados a partir da entrega do 1º 

(primeiro) lote, dispondo de senha para operação de bloqueio, devidamente identificados pelo titular do 

benefício; 

 

3.1.3. Atualizar os valores para crédito, em havendo novo aporte financeiro, conforme indicação da 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES; 

 

3.1.4. Fornecer a segunda via de cartão com tecnologia de chip e reemissão de senha no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis contados da data do recebimento do pedido; 

 

3.1.5. Providenciar, no caso das inclusões novas no decorrer da execução do contrato, a emissão do cartão 

com tecnologia de chip sem custo e entregar à Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES nas 

mesmas condições iniciais, em até 07 (sete) dias corridos;  

 

3.1.6. Garantir, durante toda a vigência contratual, a aceitação dos cartões com tecnologia de chip nos 

estabelecimentos comerciais filiados à sua rede, sob pena de rescisão; 

 

3.1.7. Manter nos estabelecimentos comerciais filiados à sua rede, em local bem visível e de fácil 

identificação sua adesão ao sistema objeto desta licitação e do respectivo contrato; 

 

3.1.8. Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto da 

execução dos serviços objeto da presente licitação e respectivo contrato; 

 

3.1.9. Fiscalizar os estabelecimentos filiados à sua rede, no sentido de se obter um produto adequado, 

variado e higiênico, dentro dos padrões e legislação estabelecidos, descredenciando os que não apresentarem 

serviços satisfatórios; 

 

3.1.10. Enviar à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES – Divisão de Administração e 

Expediente, mensalmente, entre os dias 1º ao 5º de cada mês, relatório constando o valor total gasto no mês 

anterior; 

 

3.1.11. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, 

presentes ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o serviço relacionado 

com o objeto contratual; 

 

3.1.12. Comunicar, imediatamente ao CONTRATANTE, tão logo sejam do seu conhecimento os 

procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o 

contrato; 

 

3.1.13. Manter sempre à frente dos serviços, profissional devidamente habilitado na entidade profissional 

competente e pessoal adequado disponível na quantidade necessária para a execução dos serviços; 

 

3.1.14. Manter serviços de atendimento ao cliente, no mínimo, no horário de atendimento dos 

estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo adicional, inclusive quanto ao fornecimento de saldos, 

extratos e alteração de senha; 

 

3.1.15. Possuir rede credenciada a receber o vale compra em cartão com tecnologia de chip, composta de, 

no mínimo 100 (cem) estabelecimentos distintos no Município de Bauru entre: hipermercados, atacadistas, 

supermercados, mercados, minimercados e mercearias, quitandas, açougues, peixarias, panificadoras etc; 

 

3.1.16. Poderá apresentar, além das redes credenciadas no item anterior, sem quaisquer quantitativos 

mínimos obrigatórios, relação contendo empórios, padarias, que porventura, sejam por ela credenciados e 

disponíveis para uso do benefício, sem que esteja contabilizado nos quantitativos do item anterior; 
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3.1.17. Providenciar o credenciamento de outros estabelecimentos, caso ocorra a alteração de 

estabelecimentos comerciais filiados à sua rede, de forma a garantir o padrão de qualidade e atendimento em 

número suficiente de estabelecimentos, durante todo o contrato, inclusive quando solicitado pela Secretaria 

Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, se constatadas irregularidades em algum estabelecimento 

conveniado; 

 

3.1.18. Apresentar no ato da assinatura do presente contrato pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

relação de estabelecimentos comerciais filiados à sua rede e em até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

ordem de serviço os outros 50% (cinquenta por cento) dos estabelecimentos filiados à sua rede; 

 

3.1.18.1. Ao CONTRATANTE é facultado o direito de diligenciar, in loco, os estabelecimentos 

apresentados, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas, a real existência e/ou 

localização dos mesmos e conferir a aceitação do cartão fornecido pela CONTRATADA; 

 

3.1.19. Disponibilizar consulta on-line para o CONTRATANTE do extrato coletivo de todos os 

beneficiários ou extrato coletivo via e-mail no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação da 

Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES; 

 

3.1.20. Efetuar a restituição ao CONTRATANTE de 100% (cem por cento) do valor correspondente aos 

eventuais créditos cancelados e/ou estornados; 

 

3.1.20.1. Tal valor será compensado do crédito devido à CONTRATADA, caso exista o crédito; 

 

3.1.21. Manter o cartão com tecnologia de chip ativo por 03 (três) meses após o vencimento do contrato ou 

efetuar a restituição monetária ao CONTRATANTE de todos os créditos existentes nos cartões dos 

beneficiários na data de vencimento do contrato. A CONTRATADA deverá expressamente fazer a opção com 

02 (dois) meses de antecedência do vencimento do contrato. Tal valor será compensado do crédito devido à 

CONTRATADA, caso haja; 

 

3.1.22. A CONTRATADA fica obrigada ainda a:  

 

a) Assinar o contrato relativo aos serviços que lhe forem adjudicados;  

 

b) Prestar os serviços em prazo não superior ao máximo estipulado neste Termo de 

Referência. Caso a prestação não seja dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 

estabelecida neste termo de referência; 

 

c) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação; 

 

d) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

e) Responder no caso de eventual clonagem do cartão, inclusive com a restituição do crédito 

ao beneficiário; 

 

3.1.23. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros; 

 

3.1.24. A listagem dos beneficiários do mês subsequente será enviada através de meio eletrônico (e-mail) 

até o 20º (vigésimo) dia de cada mês; 

 

3.1.25. Enviar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação, caso a CONTRATADA possua 

sistema eletrônico de transmissão de informações através da Internet, instruções, layout e procedimentos ao 

Setor de Informática da Prefeitura Municipal que providenciará as adequações necessárias; 

 

3.1.26. Encaminhar técnico para solução em conjunto de eventuais problemas de adequação relacionados à 

transmissão dos dados, conforme procedimento e layout fornecidos, caso haja necessidade constatada pelo 

Serviço de Informática da Prefeitura Municipal; 

 

3.1.27. Responder por todos os custos e despesas relativas a disponibilização do técnico junto ao 

CONTRATANTE, como estadia, despesas de viagem alimentação e outros; 
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3.1.28. A inserção dos créditos nos cartões com tecnologia de chip, não exclui ou isenta a CONTRATADA 

da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais 

legislações correlatas que perdurarão pelo prazo e nas condições fixadas na Lei; 

 

3.1.29. O valor da taxa de reemissão do cartão, no caso de perda, roubo, furto, quebra ou extravio, será de 

até R$ 4,00 (quatro reais), sendo que esta não fará parte do valor global da proposta; 

 

3.1.30. O valor do crédito do cartão com tecnologia de chip, devidamente identificados pelo titular do 

benefício, será cumulativo; 

 

3.1.31. Caso o beneficiário não utilize o crédito nos 02 (dois) primeiros meses contados da data de entrega 

do cartão a ele, o cartão será cancelado e o crédito estornado; 

 

3.1.32. A Taxa de Administração do cartão com tecnologia de chip, deverá ser em valor fixo, EXPRESSO 

EM PERCENTUAL, sem reajuste dentro do prazo de validade do contrato; 

 

3.1.33. O primeiro cartão com tecnologia de chip de cada beneficiário será sempre gratuito, assim como no 

caso de reemissão por eventual clonagem, e, somente será cobrado do mesmo o valor proposto para 

reemissão de cartão com nova senha em caso de perda, roubo, furto, quebra ou extravio, sendo de 

responsabilidade do beneficiário a solicitação à empresa a reemissão de novo cartão; 

 

3.1.34. Garantir o bloqueio do cartão com tecnologia de chip em casos de perda, furto quebra ou extravio, 

imediatamente após a comunicação efetuada pelo próprio beneficiário, preservando o valor monetário 

existente no cartão até o instante da comunicação; 

 

3.1.35. A taxa de reemissão de cartão com tecnologia de chip não será cobrada pela vencedora quando 

houver problemas com a tarja magnética ou com o chip, com exceção daqueles decorridos de má utilização 

do cartão e nos casos de perda, roubo, furto, quebra ou extravio; 

 

3.1.36. Em casos de cartões com tecnologia de chip que apresentarem defeitos no momento da entrega aos 

usuários, deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

3.1.37. No caso da exclusão de beneficiários, por não estarem de acordo com os critérios estabelecidos, ou, 

por qualquer motivo, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES informará a empresa, no prazo de 

03 (três) dias úteis, ficando a partir da data da comunicação, responsável pelo imediato bloqueio do cartão; 

 

3.1.38. Dispor de Central de Atendimento com ligação gratuita 0800, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, para que os usuários possam comunicar, perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, com imediata 

solicitação de 2ª via; 

 

3.1.39. Dispor de Central de Atendimento personalizada (atendimento pessoal), com ligação gratuita - 

0800, com horário de funcionamento nos dias úteis, de no mínimo, das 9h às 18h, para que os gestores do 

contrato possam solucionar as demandas decorrentes da administração e gerenciamento do benefício. 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 

4.1. O valor total estimado do contrato é de R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais) e, com 

taxa de administração de -12,21% (negativa) contratada, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do serviço 

descrito na Cláusula Primeira, a importância total estimada de R$ 1.659.231,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, 

duzentos e trinta e um reais), despesas que serão suportadas neste exercício pelas Fichas nº 501 e 554 (recursos próprios) e nº 

568 (Recurso Estadual – Reprogramação – Rede de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) - 3.390.39.00. 

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e demais 

encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3. A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura relativo aos créditos inseridos nos cartões magnéticos. 
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4.4. O pagamento será efetuado até o 30 (trigésimo) dia corrido, contado a partir da entrega do relatório na 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social-SEBES, mediante a apresentação da fatura correspondente, equivalente ao número de 

cartões magnéticos ativos, devidamente atestadas pelo setor competente, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, 

mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

4.4.1. A taxa de desconto apurada no pregão eletrônico, ou seja, a diferença obtida entre o valor total dos 

créditos efetuados para os servidores e o valor pago à CONTRATADA, será aplicada sobre o valor total da 

Nota Fiscal. O resultado obtido será concedido ao CONTRATANTE na forma de desconto e deverá constar 

no corpo da Nota Fiscal; 

 

4.4.2. A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social será responsável pela conferência da Nota Fiscal e 

verificar se o desconto concedido está correto. Depois de atestada, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada para 

Secretaria de Economia e Finanças que realizará a retenção do valor do desconto concedido para crédito na 

conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS e efetuará à CONTRATADA o pagamento 

líquido da Nota Fiscal. 

 

4.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras nº 1-59, CNPJ 

46.137.410/0001-80, número do Processo, número do contrato, a discriminação das quantidades e valores, o valor inserido total, 

a taxa de administração, além dos demais elementos habituais, fiscais e legais. 

 

4.6. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões de regularidade de débito 

perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhista a CONTRATADA deverá 

providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.6 deste contrato, implicará na 

rescisão do presente contrato. 

 

4.8. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.7. 

 

4.9. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 

0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 

40, XIV, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

4.10. O contrato não sofrerá nenhum tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Quinta: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

5.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste contrato, a Secretaria Municipal do 

Bem-Estar Social, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento deste contrato. 

 

5.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestora titular do contrato, a Sra. ADRIANE JULIÃO OLIVEIRA 

DIAS, matrícula nº 22.611, CPF nº 120.111.968-50 e gestora substituta a Sra. ROSE MARIA CARRARA ORLATO, matrícula 

nº 33.238, CPF nº 162.058.798-08, vinculadas a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. 

 

5.3. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Sr. DEVANIR FRANZONI, portador do RG nº 

16.217.387-8 e CPF nº 080.704.838-06, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

5.4. Ao(s) gestor(es) do contrato por parte do CONTRATANTE, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

5.4.1. Assegurar-se, quando do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador 

eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

5.4.2. Zelar, pelos demais atos da Adjudicatária, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

5.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender 

as condições estabelecidas em edital, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e origem 

dos sistemas contratados. 
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Cláusula Sexta: DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A mão de obra empregada pela CONTRATADA, na execução dos serviços, objeto do contrato, não terá 

nenhuma vinculação empregatícia com o CONTRATANTE, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a 

esta. 

 

6.2. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes da execução dos serviços, 

objeto do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao 

CONTRATANTE e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato resultante deste contrato serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.3. As quantidades dos cartões com tecnologia de chip e os respectivos créditos, poderão variar para mais ou 

menos de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, dentro dos limites legais permitidos. 

 

Cláusula Sétima: GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

7.1. Para firmar o contrato, a CONTRATADA prestou garantia de adimplemento contratual de 5% (cinco por 

cento) do valor do seu objeto, no ato de sua assinatura, de acordo com o art. 56 § 1º, Incisos de I à III, e §§ 2º e 4º da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo que a mesma deverá ter validade até a conclusão de todos os serviços.  

 

7.2. A garantia será restituída à CONTRATADA após o término da vigência contratual, desde que cumpridas 

todas as obrigações assumidas. 

 

7.3. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do contrato, para que o 

CONTRATANTE possa se ressarcir em parte dos prejuízos experimentados.  

 

7.4. Será devida a correção monetária caso a garantia seja prestada em moeda corrente nacional, a contar da 

assinatura do contrato. 

 

7.5. Caso seja devida a correção monetária sobre o valor recolhido, a mesma será calculada pelo IPCA/IBGE 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), por força do que dispõe a Lei Municipal nº 4.633, de 17 de janeiro de 2.001 e Decreto 

Municipal nº 9.620, de 06 de novembro de 2.003 ou outro que vier a substituí-lo. 

 

Cláusula Oitava: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor 

descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, quais sejam: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato inadimplido, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 8.1; 

 

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

 

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

8.2. O contrato poderá também ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas nesta cláusula de forma cumulativa. 

 

8.3. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado com 

valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 
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Cláusula Nona: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou cancelamento a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

9.2. Expirado o prazo previsto para recolhimento do material recusado, o CONTRATANTE se reservará o direito 

de proceder à devolução dos materiais recusados e descontará o valor das respectivas despesas do crédito a que faça jus a 

CONTRATADA, em razão da efetiva e regular entrega dos materiais que lhe foram empenhados. 

 

9.2.1. Na hipótese de não existência de créditos em haver para com a CONTRATADA e ante o não 

recolhimento dos materiais recusados por parte da mesma e esta, mesmo após devidamente notificada não 

emitir nenhuma manifestação acerca da questão, fica reservado ao CONTRATANTE o direito de efetuar o 

descarte dos materiais recusados da forma que melhor lhe convir, se ultrapassados 30 (trinta) dias da 

notificação, adotando as medidas judiciais necessárias ao ressarcimento de eventuais despesas decorrentes de 

tal descarte. 

 

Cláusula Décima: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

10.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

10.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo VIII do Edital de Licitação nº 

415/21 e do presente contrato. 

 

10.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1º 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

10.5. Não poderá a CONTRATADA ceder, transferir, caucionar ou utilizar o contrato, sem prévia e expressa 

autorização do CONTRATANTE. 

 

10.6. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

10.7. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da 

Lei. 

 

10.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 

habilitação exigidas no certame licitatório, Edital nº 415/21.  

 

10.9. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência 

na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

estando asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido Processo 

legal. 
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 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos 

jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 25 de outubro de 2.021. 

 

 

 

 

SUÉLLEN ROSIM 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

DEVANIR FRANZONI 

SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.493/21 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 

EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), POR MEIO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO COM CHIP, no valor de até R$ 100,00 (cem reais) mensal/unitário, com a disponibilização de rede credenciada 

de estabelecimentos para a aquisição de gêneros alimentícios, para uso exclusivo em hipermercados, supermercados, atacadistas, 

mercados, minimercados/mercearias e estabelecimentos congêneres credenciados, conforme especificações constantes dos 

Anexos II e VIII do Edital 415/21, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a 

análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 

ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

 

 

Bauru, 25 de outubro de 2.021. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Devanir Franzoni 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 080.704.838-06  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DA PREFEITA 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA EIRELI 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.493/21 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 

EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), POR MEIO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO COM CHIP, no valor de até R$ 100,00 (cem reais) mensal/unitário, com a disponibilização de rede credenciada 

de estabelecimentos para a aquisição de gêneros alimentícios, para uso exclusivo em hipermercados, supermercados, atacadistas, 

mercados, minimercados/mercearias e estabelecimentos congêneres credenciados, conforme especificações constantes dos 

Anexos II e VIII do Edital 415/21, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

 

 

 

NOME: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

RG Nº: 001.611.656 

CPF: 017.712.851-84 

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1988 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida Afonso José Aiello, nº 14-100 -Lote H17 - Villagio II, Bauru/SP  

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

E-MAIL: suellenrosim@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: suellen.rosim@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 

exercendo o mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

E-MAIL: suellenrosim@bauru.sp.gov.br 

 

 


