
Câmara Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

Palácio Legislativo “Eugênio Salvador” 
 

 

 

Rua Constante Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - CNPJ: 31.787.922/0001-14 -  Telefax (0xx27) 3769-1414 -  
 

 

 

CONTRATO 

N° 011/2018 

 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-

ES E A EMPRESA: LE CARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES EIRELI. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº.31.787.922/0001-14 , com sede na Rua Constante 

Casagrande n° 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP: 29950.000  , doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Presidente, João Vanes dos 

Santos, e a Empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EILRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.207.352/0001-40, estabelecida 

na Rua Fortunato Ramos, N° 245, Santa Lucia, Vitória-ES, CEP: 29056-020 doravante 

denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Jairo Baptista do Nascimento Junior, 

Brasileiro, Coordenador Comercial, portador do CPF nº. 127.551.797-83 e CI nº. 3078799 

SSP ES, residente na Vila Alpina, Vitória ES, tendo em vista o Pregão Presencial nº. 

005/2018, e o Processo nº. 000.206/2018 e outros, nos termos das Leis nº.s 10.520/2002 

e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro Oficial da CMJ, resolvem assinar 

o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de gerenciamento, 

fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma de cartão 

magnético com uso de senha numérica, disponibilizados pela contratada e destinados a 

aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados pelos funcionários ativos 

(efetivos, celetistas e designação temporária) da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, 

junto à rede de estabelecimentos comerciais credenciados, pelo período de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses de acordo com as necessidades desta 

casa de Leis, de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de 

Referência e do Pregão Presencial nº 005/2018, partes integrantes deste contrato para 

todos os efeitos, independente de transcrição.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 

consignados a CMJ, conforme especificado abaixo: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

009 – Câmara Municipal de Jaguaré 

000009.01031000024-002 –Manuntenção e Desenvolvimento das atividades 

Administrativas da CMJ 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. O presente contrato tem por valor total estimado anualmente a quantia de R$ 

155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), com o percentual de taxa 

de administração de zero% (0%)  ressalvando-se o direito do município efetuar o 

pagamento do que efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo 

I do contrato). 

 

3.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a prestação de serviço, 

devendo a Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas 
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e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, por meio do Boletim de Medição, 

deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços. 

 

3.2. Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas 

de Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas 

em cartório), CNDs Federal, Estadual e Municipal do município da sede da empresa 

CONTRATADA, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011, que deverão ser anexadas à(s) nota(s) 

fiscal(ais) atestada(s) pelo Secretário e gestor do contrato juntamente com o relatório de 

fiscalização. 

 

3.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 

3.4. Estão incluídos no valor GLOBAL os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 

transportes, embalagens, licenças, despesas de frete, combustíveis, lubrificantes, 

manutenção, motoristas, tais como despesas necessárias para o fornecimento e entrega 

dos respectivos produtos. 

3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato 

superveniente devidamente comprovado e deferido pelo município. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data que 

legal que passará a ter validade (22/06/2018), podendo ser prorrogado a critério da 

Administração por até 60 meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA- PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado por 

meio de portaria editada pelo secretário geral, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, 

na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações da seguinte forma: 
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5.1.1. O prazo para entrega dos cartões será de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

solicitação feita pela Câmara Municipal de Jaguaré-ES, nos locais por ela designados. 

 

5.2.2. O prazo para a disponibilização dos créditos nos cartões será de, no máximo, 03 

(três) dias úteis, contados da data da solicitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-

ES. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

6.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto do presente contrato, sempre em regime 

de atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos 

poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato conforme Termo de 

Referencia do Edital 005/2018. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado por 

portaria, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 

73, da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial da execução do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

9.1. O presente contrato será assinado com a presente data (04/06/2018) e só passara a 

ter validade legal a partir do dia 22/06/2018, data em que se encerra o atual contratdo em 

vigência. 

9.2. A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da 

Contratada, de cópia da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRF (FGTS) atualizadas e CNDs da Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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9.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 

da Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRF (FGTS), Federal, Estadual e Municipal da sede da 

licitante, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, estiverem com os prazos de 

validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

9.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

9.5. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subseqüente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o 

artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

10.1 - Além de outras obrigações estabelecidas neste Termo, na Lei nº 8.666/1993 e Lei 

nº 10.520/2002, constituem obrigações da CONTRATADA:  

10.1.1 – Responsabilizar-se pela entrega dos cartões de Auxílio-alimentação no local, 

prazo e condições estabelecidas no termo de referencia.  

10.1.2 - Confeccionar os cartões com os dados a serem informados pelo CONTRATANTE, 

com tecnologia que permita ao servidor/membro da CMJ o acompanhamento e controle 

dos créditos disponibilizados, conforme previsto no item 5.3 do termo de referencia  
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10.1.3 - Manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão 

e crédito nos cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação, clonagem ou fraude;  

10.1.4 - Fazer o repasse dos créditos nas datas estabelecidas pela CMJ, conforme previsto 

no item 5.2 do termo de referencia, independente de vinculação ao pagamento da Nota 

Fiscal pelo CONTRATANTE, quando a CONTRATADA der causa, por qualquer motivo, 

dos fatos ensejaram o não pagamento (falta de documentos, problemas de irregularidade 

fiscal, erros na emissão da Nota Fiscal, entre outros);  

10.1.5 - Manter durante a vigência contratual todas as condições de habilitação exigidas 

quando da contratação, em especial àquelas relativas à regularidade fiscal, comprovando-

as sempre que solicitado pela CMJ;  

10.1.6 - Reembolsar a CMJ, por meio de compensação ou ajuste de valores, o valor de 

qualquer auxílio-alimentação que este venha a devolver, por qualquer motivo, pelo preço 

equivalente, garantida à CONTRATADA a taxa de desconto;  

10.1.7 - Manter em funcionamento a Central de Atendimento Telefônico/Internet - Serviço 

de Atendimento ao Cliente - SAC, 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, para prestar 

informações e serviços, além de receber comunicações de interesse da CMJ e de seus 

beneficiários.  

10.1.8 - Efetuar o bloqueio imediato, em caso de perda, furto, roubo ou extravio do cartão, 

através de Central de Atendimento 24 horas;  

10.1.9 - Emitir a segunda via dos cartões e transferir o saldo remanescente para o novo 

cartão, quando solicitado pelo Servidor por meio da Central de Atendimento;  

10.1.10 - Disponibilizar, mensalmente, os relatórios previstos no item 5.3;  

10.1.11 - Fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito 

nos cartões eletrônicos, através de arquivos eletrônicos;  

10.1.12 - Reembolsar os estabelecimentos comerciais credenciados, pontualmente, 

independente da vigência do Contrato, EXCLUINDO desde já toda e qualquer obrigação 

da CMJ em relação a essa incumbência;  

10.1.13 - Manter nas empresas credenciadas e/ou filiadas na sua rede, indicação de 

adesão ao sistema objeto deste Termo;  
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10.1.14 - Fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus 

serviços;  

10.1.15 - Permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais;  

10.1.16 - Organizar, manter e fornecer a relação dos estabelecimentos que atendam às 

necessidades do servidores/membros da CMJ, com informações relativas ao nome e 

endereço dos respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pela 

CONTRATADA, desde que tal alteração não implique na diminuição do número de 

conveniados e na queda do padrão do serviço;  

10.1.17 - Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem 

as exigências sanitárias;  

10.1.18 - Comunicar a CMJ sempre que necessário qualquer deficiência em relação aos 

serviços prestados, por meio de funcionário devidamente credenciado pela CMJ, 

mantendo registro dos fatos ocorridos durante a execução do Contrato, respondendo 

integralmente por sua omissão;  

10.1.19 - Não subcontratar, ceder ou transferir, parcial ou total, o objeto contratado;  

10.1.20 - Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos 

e informações que a vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do 

objeto, devendo orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-

se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação da CMJ;  

10.1.21 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer 

tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de 

qualquer responsabilidade;  

10.1.22 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 

e prejuízos materiais ou pessoais causados a seus empregados, prepostos, ao 

CONTRATANTE ou a terceiros;  

10.1.23 - Arcar com os custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, contribuições 

ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e afins, a que estiver sujeito, assim 

como os custos de emissão e entrega de cartões. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido conforme 

previsão nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-

ES, poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes 

sanções; 

a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 

quais tenha concorrido; 

b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% sobre o 

valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação 

contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a 

contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo 

possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser 

abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado 

judicialmente; 

d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro 

do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do contrato. 
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12.2. A CMJ aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

 

12.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista 

na alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato 

(publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 

atualizada. 

 

12.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 12.1 alínea “e”, caberá 

pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação 

do ato. 

 

12.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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13.1.2 O quantitativo estimado de servidores/membros é 37 (trinta e sete), podendo a 

qualquer tempo, a Câmara Municipal alterar as quantidades estabelecidas de servidores, 

dentro dos ditames legais; 

13.1.3 O valor estimado mensal da contratação equivale a R$ 12.950,00 (Doze mil 

novecentos e cinquenta reais); 

13.1.4 O valor global estimado da contratação para o período de 12 (doze) meses equivale 

a R$ 155.400,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais); 

13.1.5 O valor do auxílio alimentação devido a cada servidor/membro da Câmara Municipal 

será reajustado conforme Lei Municipal. 

13.1.6 Para qualquer situação não mencionada neste contrato, fica estipulado que o Edital 

N° 005/2018, juntamente com seu Termo de Referencia será usado para eventuais 

duvidas e ou mudanças. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. O fornecimento do objeto dar-se-á conforme solicitação mensal até o 20° (vigésimo) 

dia útil de cada mês. A Gerência de Recursos Humanos informará, em até 03 (três) úteis 

antes da data do crédito, as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão 

magnético, observando os prazos constantes do contrato. 

 

14.2. Os valores podem variar dependendo do número de empregados com o benefício 

(novos servidores empossados, exonerados ou falecidos) e de alterações no montante 

mensal fixado em Lei. 

 

14.3. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com o nome do servidor, 

logomarca da CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ e identificação sequencial, conforme 

disposto no Art. 17 da Portaria 06 de 1° de março de 2002 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

14.4. Os cartões alimentação deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual 

básico de utilização. A primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueada e o 
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desbloqueio deverá ser feito pelo servidor usuário, através da Central de Atendimento, por 

questões de segurança. 

 

14.5. A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via telefone 

com discagem direta gratuita. 

 

14.6. Deverá ser disponibilizado os seguintes serviços para os usuários dos cartões 

alimentação: 

 

a) Consulta de saldo do cartão magnético; 

b) Consulta de rede afiliada e saldo via “WEB”; 

c) Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica; 

d) Solicitação de 2ª via de cartão magnético ou senha através de central telefônica 

0800 ou ligação local; 

 

14.7. A contratada deverá possuir sistema de informática compatível com os programas 

utilizados pela CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES, que possibilitem a 

inclusão/exclusão de beneficiários, alteração de cadastros, solicitação de cartões, pedidos 

de crédito, emissão de listagens e relatórios diversos como extratos de créditos, datas, 

locais e valores de utilização do cartão, saldos do cartão entre outros relatórios. 

 

14.8. A emissão dos primeiros cartões será feita com a listagem de servidores apresentada 

pela contratante e deverá ser distribuídos pela contratada para os servidores em seus 

locais de trabalho. A entrega de 2ª vias de cartões, quando necessário, será feita na 

Gerência de Recursos Humanos da CMJ. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias 

para a emissão da 2ª via dos cartões, a partir do pedido feito pela Gerência de Recursos 

Humanos. A emissão dos primeiros cartões e das 2ª vias não implicará em custos ou ônus 

para a CMJ ou para os funcionários beneficiários. 
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14.9. Os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis aos 

usuários, no mínimo 06 (seis) meses, independente da frequência de uso do cartão e 

mesmo após a rescisão do contrato ou término de vigência.  

 

14.10. O serviço será fornecido através de cartão magnético em PVC, com sistema de 

controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de 

segurança de responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, 

através de digitação em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/empregado no ato 

da aquisição dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados. 

 

14.11. A empresa concorrente da licitação deverá apresentar, durante a fase de 

habilitação, do processo licitatório uma lista de estabelecimentos comerciais 

credenciados, conforme abaixo: 

 

Em Jaguaré/ES, São Mateus/ES e Linhares/ES: mínimo de 03 (cinco) estabelecimentos 

credenciados. 

a) Em virtude de funcionarios da CMJ residirem em outras cidades esta sendo 

pedido comprovante de estabelecimentos em mais duas cidades, além da sede da 

CMJ. ( LINHARES e SÃO MATEUS) 

 

 

14.12. A listagem de credenciados deverá conter a razão social, CNPJ, endereço e 

telefone dos estabelecimentos credenciados. Não cumprindo este requisito, a empresa 

será considerada inapta à contratação e consequentemente desclassificada. 

 

14.13. Considerando a resolução nº. 378/2005 do Conselho Federal de Nutrição, para 

habilitação na licitação à contratada deverá apresentar:  

 

a) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. A 
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comprovação de aptidão deverá ser feita mediante a apresentação de atestado (s) 

firmado (s) por Pessoa (s) Jurídica (s) de Direito Público ou Privado, em papel 

timbrado ou com identificação do atestante, onde conste o desempenho da 

licitante; 

 

 

14.14. O reembolso às empresas credenciadas será efetuada pontualmente, sob inteira 

responsabilidade da Contratada, independentemente da vigência do contrato, ficando 

claro que a CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES não responderá solidária nem 

subsidiariamente por esse reembolso e que a CMJ fará o repasse a empresa contratada 

30 (trinta) dias após a efetivação do crédito. 

 

14.15. A contratada deverá manter nas empresas credenciadas e/ou afiliadas à sua rede, 

indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 -  No que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 

10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial 

nº. 005/2018.  

 

15.2 – A CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto 

ao cumprimento da legislação pertinente, independente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

16.1. A administração deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o 

quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em 

conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro 

da Comarca de Jaguaré - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 

 

17.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias 

de igual teor e forma. 

 

  

 

Jaguaré - ES, 04 de Junho 

 

 de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

CNPJ: .31.787.922/0001-14 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EILRELI 

CNPJ: 19.207.352/0001-40 

CONTRATADA 
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ANEXO 01 

Qtde 

Servidores 

Valor do 

Benefício 

Valor Mensal Valor Total 

Efetivos-15 350.00 5.250,00 63.000,00 

Comissionados-

22 

350.00 7.700,00 92.400,00 

Total - 37  12.950,00 155.400,00 
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