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CONTRATO Nº 011/2016 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
FAZEM A CMJM – CÂMARA MUNICIPAL DE 
JOÃO MONLEVADE E A EMPRESA POLICARD 
SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. 

 

A CMJM - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ nº 18.310.631/0001-72, 

com sede à Avenida Dona Nenela, nº 146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, nesta 

Cidade, neste ato representado pelo seu Presidente, Vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, 

portador do CPF nº 456.676.246-72, portador do documento de identidade n° M-3.437.463, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A., 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.904.951/0001-95, com sede Av. Park Sul, nº 60, Centro, Matias Barbosa 

- MG, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. ANDRESA ROCHA 

CRISARA, brasileira, solteira, advogada, gerente de licitações, portadora da Cédula de identidade RG 

M- 8.796.587 - SSP/ MG, inscrita no CPF/MF sob o nº. 055.089.226-52, residente e domiciliada na 

Av. Alexandre Guimarães, nº 269, Bairro santa Maria, Uberlândia – MG, celebram o presente, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

A presente contratação decorre da adesão à Ata de Registro de Preços n° 12/2016, referente ao 

Processo Licitatório nº 15/2016, modalidade Pregão Presencial nº. 01/2016, de 29/02/2016, 

homologado em 10/03/2016, celebrado pelo Município de João Monlevade, fundamentado na Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 006/2014, de 10 de janeiro de 2014, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

É objeto do presente contrato, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO À AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, em atendimento a servidores da Câmara Municipal de João 

Monlevade. O fornecimento será em créditos mensais, por meio de cartões com tecnologia de CHIP, 

para garantir a segurança contra fraudes, falsificações e clonagens, nas condições estabelecidas no 

Anexo I – Termo de Referência. 
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1.2. Será fornecida a quantidade aproximada de 51 (cinquenta e um) cartões, assim distribuídos: 

 

a) CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE: 

- Níveis acima de 13 e comissionados - 51 funcionários: valor de R$ 200,00. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. O valor global deste termo é de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), 

equivalente a estimativa de créditos para o período de 12 (doze) meses; 

 

3.1.1. A taxa de administração ou taxa/desconto a ser aplicada no valor deste termo é de 3,11% 

(três vírgula onze por cento) conforme proposta do contratado e mapas de apuração, parte 

integrante deste do processo, perfazendo o valor global de R$ 118.593,36 (cento e dezoito mil 

quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). 

 

3.1.2. Para quitação deste, serão utilizados recursos próprios nos termos da cláusula 5.1 do 

presente contrato.  

 

3.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal, 

por processo legal, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao creditado, exceto em dias não 

úteis no órgão público quando este será feito no dia útil imediatamente posterior, mediante 

apresentação de: 

 

3.2.1 Documentos fiscais, relativo aos valores efetivamente creditados e à taxa de administração, 

se houver, emitido pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e 

contratuais, especialmente as de natureza fiscal; 

 

a) Os documentos fiscais relativos aos créditos deverão ser distintos para cada dotação 

orçamentária e fonte de receita prevista neste contrato; 

  

3.2.2. Certidão Negativa de Débitos de INSS, Certificado de Regularidade do FGTS e regularidade 

trabalhista; 

 

3.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado 

para pagamento poderá ser contado a partir da data de reapresentação do documento fiscal. 

 

3.4.  O pagamento devido pela Câmara Municipal será efetuado por meio de depósito em conta 
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bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 

convencionada entre as partes; 

 

 3.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou paralisação do serviço contratado; 

  

3.6.  Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará à Câmara 

Municipal de João Monlevade, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, 

para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 

  

3.7.  Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

3.8.  Não será concedido reajuste ou correção monetária sobre a contratação. 

 

3.9. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, conforme previsão na 

alínea “d”, artigo 65, da Lei 8666/93; 

 

3.10. No preço deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas da contratada, necessárias à 

execução dos serviços, sem prejuízo do previsto no objeto contratado.  

 

3.11. O documento Fiscal/Fatura deverá ser emitido pela contratada e enviado ao Setor de Recursos 

Humanos, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 

habilitação e da proposta e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo Notas 

Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ.  

 

3.12. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa da contratante, o valor devido poderá ser 

atualizado monetária e financeiramente desde a data de vencimento da fatura válida, até a data do 

efetivo pagamento, tendo como base, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança (nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.960 de 29/06/2009). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E ALTERAÇÃO 

 

4.1. A vigência do presente termo é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado em conformidade com o inciso II do artigo 57 e alterado conforme artigo 65, da Lei 
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Federal 8.666/93; 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes deste serão empenhadas na dotação orçamentária consignada no 

orçamento vigente da Câmara Municipal sob a classificação abaixo ou as equivalentes no próximo 

exercício orçamentário. 01006001.0103101012.184.339039 F 53 Outros Serviços Terceiros – 

Pessoa Jurídica do orçamento vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1. Constituem obrigações do Contratante: 

 

6.1.1. Ao Setor de Recursos Humanos cabe a Gestão deste Contrato, que determinará o que for 

necessário para regularizar falhas, faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal; 

 

6.1.2. Fica reservado à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto neste termo, edital e demais anexos do processo, e 

tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a Câmara 

Municipal ou modificação na contratação; 

 

6.1.3. Efetuar todos os pagamentos no prazo e condições estipulados neste instrumento; 

 

6.1.4. Aplicar as sanções previstas neste, quando for o caso. 

 

6.15. Informar mensalmente ao contratado, a relação de funcionários e os respectivos valores a 

serem creditados nos cartões, em tempo hábil para crédito no dia 30 de cada mês;  

 

6.1.6. Demais obrigações previstas no termo de referência anexo deste. 

 

6.2. Constituem obrigações da contratada: 

 

6.2.1. Possuir rede de estabelecimento credenciada no mínimo no Estado de Minas Gerais para 

atendimento aos usuários, contendo o nome do estabelecimento, CNPJ, endereço e telefone; 

 

6.2.2. Emitir os cartões na forma das especificações contidas neste termo e no termo de 
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referência, contendo identificação da Câmara Municipal de João Monlevade e dos beneficiários;  

6.2.3. Efetuar os créditos nos cartões, no dia 30 (trinta) de cada mês, conforme relação 

encaminhada pelo Setor de Recursos Humanos;  

 

6.2.4. Manter acumulados e disponíveis ao usuário, os créditos efetuados no cartão, 

independentemente da freqüência de uso do mesmo por prazo indeterminado.  

 

6.2.5. Disponibilizar o uso do cartão para utilização de saldo deste, para funcionários que se 

desligarem da Câmara Municipal, seja por aposentadoria ou demissão, por período mínimo de 90 

(noventa) dias; 

 

6.2.6. Disponibilizar credenciamento a todos os estabelecimentos do Município de João 

Monlevade e região, interessados na venda de produtos alimentícios objeto deste; 

 

6.2.7. Aceitar todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhes todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 

 

6.2.7.1. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva do Contratado, no que concerne ao objeto da respectiva 

contratação, às implicações próximas e remotas perante a Câmara Municipal ou perante 

terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução 

contratual não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal ou de seus prepostos, 

devendo, ainda, o contratado, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 

ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

 

6.2.8. Não subcontratar o objeto licitado, caracterizando mera intermediação financeira da taxa de 

administração, sob pena de rescisão unilateral do contrato e demais penalidades previstas neste.  

 

6.2.9. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada a 

documentação comprobatória que justifique quaisquer dessas ocorrências, e com o 

consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução 

do objeto. 

 

6.2.10 Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, as correções 
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que se fizerem necessárias nos serviços executados; 

 

6.2.11. Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a execução dos serviços dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo as medidas adequadas;  

 

6.2.12. Responsabilizar-se pela qualidade e segurança dos serviços prestados; 

 

6.2.13. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas, de seus empregados ou prepostos, resultantes desta contratação; 

 

6.2.14. Demais obrigações previstas no termo de referência.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

7.1 O Contratado responderá por todo e qualquer dano provocado à Câmara Municipal, seus 

servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá 

ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela  

Contratante, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das 

multas e demais penalidades previstas neste termo; 

 

7.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer, ônus, despesa, custo, obrigação 

ou prejuízo que venha a ser suportado pela Câmara Municipal, decorrente do não cumprimento, ou 

do cumprimento deficiente, pelo Contratado, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por 

força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos 

efetuados pela Contratante a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas 

processuais, honorários advocatícios e outros; 

 

7.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de 

obrigações definidas como de responsabilidade do Contratado apresentada ou chegar ao 

conhecimento da Contratante, esta comunicará ao Contratado, por escrito, para que tome as 

providências necessárias à sua solução, obrigando-se a informar formalmente à Contratante a devida 

comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de 

direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais 

tomadas pelo Contratado não o eximem das responsabilidades assumidas perante a Contratante, nos 

termos desta cláusula;  
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7.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 

exigidas da Câmara Municipal, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo Contratado, 

independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à Contratante 

mediante a adoção das seguintes providências:  

 

a) dedução de créditos do Contratado;  

b) medida judicial apropriada, a critério da Contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação ou notificação 

judicial ou extrajudicial no caso de infração ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições, 

ou por conveniência da Administração, conforme previsão nos artigos 78 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

  

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

9.1 - A publicação resumida do presente instrumento na Imprensa Oficial, como condição de sua 

eficácia, será providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste contrato, garantida a prévia 

defesa, a contratante aplicará á contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis; 

 

10.1. Advertência formal sempre que houver falhas sanáveis;  

 

10.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

da presente contratação: 

 

10.2.1. 1% (um por cento) de multa diária, calculado sobre o total do crédito mensal dos vales 

alimentação, previsto neste instrumento contratual, pelo atraso injustificado na execução dos 

serviços, sem prejuízo de outras sanções legais; 

 

10.2.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, na hipótese do Contratado, 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos 
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de descumprimento contratual, quando a Câmara Municipal, em face da menor gravidade do fato 

e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

10.3. As multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pelo 

Contratado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  

 

10.4. O Contratado, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 

ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando 

na execução do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de João Monlevade, sem prejuízo das multas 

previstas neste e demais cominações legais;  

 

10.4.1. A sanção constante no subitem anterior será suspensa quando a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados pela inexecução injustificada, total ou parcial, do presente 

contrato e tiver decorrido o prazo de 2 (dois) anos.   

 

10.5. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa;  

 

10.6. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela Contratante ao 

Contratado, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 

efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 784 do CPC. Reveste-se das mesmas 

características qualquer obrigação definida neste instrumento como de responsabilidade do 

Contratado e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela 

Contratante; 

 

10.7. As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório, sendo que o 

seu pagamento não exime o Contratado da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, 

perdas ou prejuízos causados à Contratante por atos comissivos ou omissivos de sua 

responsabilidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISPOSIÇÃO FINAL 

 

11.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 
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inexecução total ou parcial; 

 

11.2. Este contrato será garantido por meio de fiança bancária, caução em dinheiro ou seguro 

garantia, conforme opção do contratado, no valor de R$ 5.929,67 (cinco mil novecentos e vinte e 

nove reais e sessenta e sete centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do seu valor global; 

 

11.3. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir questões oriundas deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou possam vir a ter direito. 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e 

teor, na presença das testemunhas abaixo.  

 

João Monlevade, 26 de abril de 2016. 

 

 

DJALMA AUGUSTO GOMES BARROS 
Presidente da Câmara Municipal 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A 
 Sra. Andresa Rocha Crisara 

 CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:                                                                                                                                 

 C.P.F. 

 

Nome:                                                                                                                                  

C.P.F. 

 


