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CONTRATO Nº 261/2016 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 092/2016 

PROCESSO N.° 4572/2016 de 04/11/2016 
 
 

CONTRATO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES E A EMPRESA: 

EMPORIO CARD LTDA EPP. 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 

27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Exmo. Sr. EDUARDO 

MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 

979.396.177-53, CI nº 951.826-ES, residente na Fazenda da Penha, Zona Rural, 

s/nº, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 

14.635.944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro – 

Ibiraçu/ES, neste ato representada pela Senhora Secretária Municipal de Saúde,  

VIVIANE BARBOSA SFALSIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 

101.717.457-10 e RG nº 1.951.217 SPTC/ES, residente no Distrito de Palmeiras, 

s/nº, Zona Rural - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSITÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-

84, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e 

Assistência Social a Srª VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM, brasileira, casada, 

Psicóloga, inscrita no CPF sob o nº 925.759.197-20, CI nº 578.867-ES, residente na 

Rua Mª Moro, nº 56, Cohab, CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado e a empresa EMPÓRIO CARD LTDA EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.432.048/0001-20, com sede 

na Rua Marechal Floriano, nº 654, sala 103, Centro, Governador Valadares/MG, CEP 

35.010-040, representada neste ato pelo Sr. Irany de Paula Vargas Júnior, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob nº 669.798.976-91, residente na Rua Carlos Nicoletti 

Madeira, nº 80, Ed. Montreaux, Bloco 2, Apto. 301, Bairro Barro Vermelho, 

Vitória/ES, CEP 29.057-520, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 

presente instrumento de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e 

alterações em conformidade com o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4572/2016 de 

04/11/2016, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - 

SEMARH e o PREGÃO PRESENCIAL nº 092/2016, que se regerá pelas cláusulas e 



 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

2 

condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, 

munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu e dos Fundos Municipais, em atendimento à lei municipal 
3.328/2012 de 01/04/2012, durante o exercício de 2017,  com autorização no 

processo nº 4572/2016 de 04/11/2016,  da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - SEMARH, de acordo com as especificações constantes do Anexo 
I - Formulário "Especificações e Cotação de Preços”. 

 
1.2 - O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos - SEMARH . 
 
1.3 – A CONTRATADA será responsável pela execução do objeto deste instrumento 

contratual, pelo preço global proposto e aceito pelo CONTRATANTE. 
 

1.4 – Quanto ao Controle de Qualidade, a CONTRATADA deverá observar 
rigorosamente as instruções do preposto da Secretaria competente. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 

2.1 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta 
do Orçamento vigente, a saber: 
Ao SEMARH, 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 050 
Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos  

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos 

Dotação 050001.0412200022.018 
Manutenção dos Serviços 
Administrativos da SEMARH 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
e Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
e Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 070001.1545100022.029 
Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
e Infraestrutura - SEMOSI 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação 

Unidade 
001 
 

002 

Manutenção de desenvolvimento da 

Educação 

Biblioteca Municipal 

Dotação 

090001.1212200302.049 

 
090001.1236100302.054 
090001.1236500302.060 

090001.1236700302.062 
090002.1339200352.063 

Manutenção das Atividades da 

Secretaria Municipal de Educação 
Manutenção e Regência do Ensino 

Fundamental 
Manutenção e Regência da Educação 
Infantil 

Manutenção das Atividades da Educação 
Especial Inclusiva 

Manutenção das Atividades da Biblioteca 
Pública Municipal 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 
1101000000 

Recursos Ordinários 
Recursos do MDE 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 040 Secretaria Municipal de Finanças 
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Unidade 001 Secretaria Municipal de Finanças 

Dotação 040001.0412300022.013 
Manutenção dos Serviços 
Administrativos da SEMFI 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 020 Controladoria Interna 

Unidade 001 Controle Interno 

Dotação 020001.0412400022.010 
Manutenção das Atividades do Controle 
Interno 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Humano e Assistência 
Social - SEMADH 

Unidade 

001 
 

002 
 

003 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Assistência 

Social – SEMADH 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente 

Dotação 

120001.0812200022.095 

120002.0824400362.105 
120002.0824400362.106 

120002.0824400362.107 
120003.0824300362.108 

Manutenção das Atividades da SEMADH 
Manutenção das Atividades do CREAS 
Manutenção das Atividades do CRAS 

Manutenção das Atividades do 
IGD/SUAS 

Manutenção das Atividades do FIA 
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Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Próprios  

 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 010 
Secretaria Municipal de Governo e 
Articulação Política e Institucional - 
SEMGOV 

Unidade 

 

001 
 

002 

Secretaria Municipal de Governo e 
Articulação Política e Institucional – 

SEMGOV 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Dotação 

010001.0412200022.007 

 
010002.0618200052.009 

Manutenção dos Serviços 

Administrativos da SEMGOV 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 
Nomenclatura 

Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

– SEMDERMA 

Unidade 001 

Secretaria Municipal de Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
– SEMDERMA 

Dotação 080001.0412200022.037 
Manutenção das Atividades da 
SEDERMA 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

10000000 Recursos Ordinários 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 030 Procuradoria Geral 

Unidade 001 Procuradoria Geral 

Dotação 030001.0206100022.011 
Manutenção das Atividades da 
Procuradoria 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 060 
Secretaria Municipal de Gestão 
Estratégica 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Gestão 
Estratégica 

Dotação 060001.0412200042.023 
Manutenção dos Serviços 
Administrativos da SEMGE 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1000000000 Recursos Ordinários 

 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 100 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte, Cultura e Lazer 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte, Cultura e Lazer 

Dotação 100001.1339200152.064 
Manutenção das Atividades da 
SEMTECLA 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

100000000 Recursos Ordinários 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

Unidade 

001 

002 
004 

007 

Secretaria Municipal de Saúde 

Atenção Básica 
Bloco de Vigilância em Saúde 

Bloco de Investimentos em Saúde 

Dotação 

110001.1012200252.071 
110002.1030100252.078 
110002.1030100252.079 

110002.1030100252.080 
110002.1030100252.082 

110004.1030400252.087 
110004.1030400252.088 
110004.1030400252.089 

110007.1030100253.030 

Manutenção das Atividades da 

Secretaria 
Manutenção e Ampliação das Atividades 
da ESF 

Manutenção das Atividades do Programa 
ACS 

Manutenção das Atividades do Programa 
SB 
Manutenção das Atividades Básicas de 

Saúde 
Manutenção e Implementação das 

Ações de VA 
Manutenção e Implementação das 
Ações de VS 

Manutenção e Implementação das 
Ações de VE 

Implantação e Manutenção da Academia 
de Saúde. 

Elemento de 
Despesa 

33904600000 Auxilio Alimentação 

Fonte de 
Recurso 

1201000000 Recursos da Saúde 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO, FORMA DE PAGAMENTO E 

REAJUSTAMENTO 
 

3.1 - A Contratante pagará a Contratada pelos serviços descritos na Cláusula 
Primeira o valor global de R$ 1.457.913,60 (hum milhão, quatrocentos e 
cinquenta sete mil novecentos e treze reais e sessenta centavos), sendo R$ 

121.492,80 (cento e vinte um mil, quatrocentos e noventa dois reais e 
oitenta centavos) mensais, de acordo com a taxa de administração de -1,00%, 

conforme proposta apresentada pela CONTRATADA. O pagamento será de acordo 
com as entregas efetuadas no mês, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas 
faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão 

Gestor do Objeto deste Contrato, deverão ser pagas no prazo de até 30 (trinta) dias  
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após a data de aceitação definitiva dos serviços constante da respectiva fatura. 
 
3.2 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões 

Negativas de Débito de INSS e FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), 

que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade 
para o devido pagamento. 
 

3.3 – A 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 e todas as demais despesas 
necessárias para o fornecimento do respectivo objeto. 

 
3.5 - Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão 
fixos e irreajustáveis. 

 
3.6 - Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de 

atualização financeira. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
4.1 - Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada com 

duração a partir de 02/01/2017 a 31/12/2017, podendo ser prorrogado a critério das 
partes, conforme versa o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

5.1 - A CONTRATADA obriga-se a providenciar a execução dos serviços, objeto do 
presente contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da 

CONTRATANTE, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do 
cumprimento deste contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1 - O CONTRATANTE fiscalizará os serviços prestados, obrigações e 
responsabilidades assumidas pela contratada será procedida através de servidor(es) 
formalmente indicado(s) na Portaria de nº 16.782/2016. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
7.1 - A CONTRATADA NÃO PODERÁ CEDER OU SUBCONTRATAR OS SERVIÇOS 
OBJETO DESTE Edital sem a prévia anuência, com autorização por escrito, 
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ressalvando que quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a 
celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato 
firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
8.1 - A Contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos - SEMARH do Município para assinar o termo de contrato.  
 

8.2 - 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 subsequente, 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 3º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 

9.1 – COMPETE À CONTRATANTE: 
 

9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas notas 
fiscais/faturas a efetiva execução dos serviços objeto do contrato, por meio da 
Secretaria competente; 

 
9.1.2. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme o contrato; 

 
9.1.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 
 

9.1.4. Comunicar mensalmente à contratada os valores a serem disponibilizados 
para cada cartão, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, da data 

desejada. 
 

9.1.5. Comunicar à contratada da exclusão e inclusão de usuários no sistema. 
 
9.2 – COMPETE À CONTRATADA: 

 
a) – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus anexos, 

bem como: 

 

b) - Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e 

municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, 

securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à 

mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se 
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como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas 

pelo poder público. 

 

c) - Ser a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os 

danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à PMI ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, respondendo por si e 

por seus sucessores. A fiscalização ou o acompanhamento da PMI não exclui ou 

reduz essa responsabilidade da CONTRATADA. 

 

d) - Executar os serviços objeto do presente termo rigorosamente no prazo 

pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus 

anexos. 

 

e) - Contratar por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser 

exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste Contrato. 

 

f) - Promover por sua conta, a cobertura através de seguros, dos riscos a que se 

julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste 

Contrato. 

 

g) - Credenciar junto à PMI funcionário (s) que atenderá (ão) às requisições dos 

serviços e receberá (ão) as instruções do responsável pelo gerenciamento e 

fiscalização, bem como prestará (ão) às autoridades competentes as informações e 

assistência necessárias ao bom cumprimento de suas funções durante a execução 

contratual. 

 

h) - Indenizar em qualquer caso, todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, 

que causar à PMI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução 

deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

i) - Promover, por sua conta, a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se 

julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto 

deste termo, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à 

PMI ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na 

execução do objeto contratado ou dele decorrente. 

 

j) - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização 

da PMI. 
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K) - Cientificar, imediatamente, a fiscalização da PMI de qualquer ocorrência 

anormal que se verificar na execução do serviço. 

 

l) - Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da 

PMI. 

 

m) - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta contratação, nos termos 

do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

n) - As obrigações e responsabilidades da CONTRATADA serão suspensas se a 

prestação dos serviços for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião e/ou 

enchente, comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, 

devendo nesses casos o evento motivador da paralisação dos serviços, ser 

comunicado formalmente à PMI, em 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência. 

 

o) - Disponibilizar para a PMI, de forma certa e regular, os cartões e valores de 

recarga, na data estabelecida e conforme solicitado no pedido efetuado de acordo 

com a sistemática do contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir 

do recebimento da ordem de serviço. 

 

p) - A contratada deverá fornecer um cartão alimentação para cada servidor 

relacionado pela PMI e pelos dos Fundos Municipais. 

 

q) - O valor definido pela PMI será informado, por ocasião de suas requisições 

periódicas à contratada. 

 

r) - Os valores de recarga devem ser disponibilizados nos respectivos cartões com 

base em sistema ou arquivo eletrônico de responsabilidade da contratada, a partir 

das informações a serem fornecidas pela PMI. Deverá ainda garantir o necessário 

treinamento de servidores da PMI para uso desse sistema e suporte para 

implementação e operacionalização da tecnologia empregada. 

 

s) - A contratada deverá disponibilizar sistema de acompanhamento e controle de 

lançamento dos créditos e débitos de forma individualizada e global, permitindo a 

geração e impressão de relatórios para conferência e resolução de problemas 

diversos; e possibilitando a consulta pelos respectivos usuários, por meio de emissão 

de extrato (quando solicitado pelo usuário ou pela PMI) e consulta na Internet 

individualizada por senha pessoal (quando solicitado pelo usuário). Deverá ainda 
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garantir a necessária disponibilização de informações aos usuários e treinamento dos 

servidores desta PMI e dos Fundos Municipais para uso desse sistema e suporte para 

implementação e operacionalização da tecnologia empregada; 

 

t) - A contratada deverá garantir a disponibilidade do valor de recarga de cada 

cartão por prazo indeterminado. 

 

u) - No caso de cartões eletrônicos com base em tecnologia que utilize recarga em 

chip (uso off line), a contratada terá as seguintes obrigações específicas: 

 

u.1) - Disponibilizar pontos de recarga na Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos - SEMARH, conforme a seguir detalhado, podendo o número 

inicialmente estabelecido ser acrescido ou reduzido conforme as necessidades desta 

Corte, de modo a evitar transtornos no momento da recarga. 

 

v) – Sede da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMARH, 

está localizada no prédio da sede da PMI situado a Avenida Conde D’Eu, nº 486 – 

Centro – Ibiraçu – ES. 

 

x) - A contratada deverá prestar assistência técnica dos pontos de recarga, suporte 

e treinamento aos servidores desta PMI e dos Fundos Municipais designados para 

operar o sistema, fornecido para o pleno cumprimento dos serviços objeto deste 

Contrato. 

 

Z)  - A informação necessária e indispensável à correta utilização, estabelecida em 

regulamento ou norma legal aplicável, deve estar devidamente indicada no cartão de 

uso pessoal, bem como deverá ser fornecida em documentação impressa, ao setor 

designado para acompanhamento do objeto do presente. 

 

aa) - Os cartões emitidos deverão ser personalizados, contendo o nome completo do 

usuário, bem como permitir a habilitação de senha individual, de forma garantir 

privacidade e segurança na utilização e evitar prejuízos em caso de extravio, furto 

ou roubo. 

 

bb) - Realizar a reposição dos cartões defeituosos, extraviados, furtados ou 

roubados, bem como bloquear o saldo existente logo após a devida comunicação da 

ocorrência, efetuada por representante indicado por esta PMI ou pelo usuário final 

(servidor), e, conforme o caso, creditá-lo a favor da PMI ou disponibilizá-lo no novo 

cartão a ser entregue ao usuário final (servidor), no prazo máximo de 07 (sete) dias 
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úteis a partir da data da comunicação. 

 

cc) - Garantir que os cartões sejam regularmente aceitos pelos estabelecimentos 

credenciados e reembolsá-los, na forma da lei e no devido prazo contratual. 

 

dd) - Cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não 

cumprirem os padrões e exigências nutricionais, sanitárias e demais obrigações 

descritas na legislação pertinente; ou ainda que, por ação ou omissão, concorram 

para o desvirtuamento da finalidade do benefício ou para qualquer outra prática 

irregular, como a exigência de ágio sobre o preço de tabela (praticado para compras 

em espécie), a imposição de desconto sobre o valor do saldo do cartão, ou a recusa 

na aceitação do pagamento em cartão. É obrigatória, nesses casos, a substituição 

por novo estabelecimento na mesma área, modalidade de convênio e padrão do 

descredenciado (exceto se o descredenciamento ocorrer exatamente pelo motivo do 

estabelecimento estar abaixo dos padrões aceitáveis, caso em que o novo 

credenciado deverá respeitá-los). 

 

ee) - A contratada deverá fornecer periodicamente, a pedido desta PMI, lista ou 

relação (impressa e em formato digital) contendo o cadastro completo e atualizado 

dos estabelecimentos credenciados, destacando eventuais alterações, de forma a 

permitir sua utilização pelos servidores desta PMI e dos Fundos Municipais. A relação 

deverá ser disponibilizada também na Internet. 

 

ff) - Serão de exclusiva responsabilidade da contratada todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários (impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas, licenças concedidas 

pelo Poder Público, etc.), seguros e outros que venham a incidir sobre os serviços 

supracitados. 

 

gg) - A contratada deverá estar rigorosamente em dia com o cumprimento de toda e 

qualquer exigência legal inerente à prestação dos serviços em questão. 

 

hh)- A licitante vencedora deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos, após a 

homologação do certame, a relação de no mínimo de 02 (duas) redes de 

supermercados credenciados em Ibiraçu e 02 (duas) redes de supermercado nas 

sedes dos municípios circunvizinhos;  

 

ii) - Disponibilizar em até 30 dias novos credenciamentos de estabelecimentos 

comerciais, caso a Prefeitura venha a solicitar e que se compromete a implantar o 
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sistema, objeto deste Edital, em até 05 dias úteis, após a contratação. 

 

jj) - A Contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via 

telefone com discagem direta gratuita. 

 

ll) – Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os usuários do Cartão 

Alimentação: 

 

a) Consulta de saldo do cartão eletrônico ou magnético; 

b) Consulta de rede afiliada e saldo via web; 

c) Solicitação de segunda via de cartão eletrônico ou magnético ou senha através 

de central telefônica 0800 ou ligação local; 

d) Os comprovantes de compras dos tíquetes alimentação deverão conter o saldo 

ainda existente. 

 

mm) - A emissão das primeiras e das segundasa vias não implicará em custos ou 

ônus para a Prefeitura Municipal de Ibiraçu ou para os funcionários beneficiários. 

 

 
nn) - Emitir 03 (três) Notas Fiscais, uma em nome da Prefeitura Municipal de Ibiraçu 
(CNPJ: nº 27.165.208/0001-17); outra em nome do Fundo Municipal de Saúde 

(CNPJ nº 14.635.944/0001-40) e a outra em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Ibiraçu ( CNPJ Nº 15.268.099/0001-84) com as respectivas 

quantidades de créditos e valores. 
 
CLAUSULA DÉCIMA –  DA GARANTIA D E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1 - A Licitante vencedora apresentará Garantia para execução do Contrato no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das 
modalidades previstas no parágrafo 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, devendo ser 

protocolada no Protocolo Geral da PMI no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura 
do contrato, o prazo poderá ser prorrogado, desde que plenamente justificado e esta 
aceita pelo Município. 

 
10.2- A prestação da garantia é condição indispensável para a assinatura 

recebimento da Ordem de Serviço. 
 
10.3 - A garantia, quando efetuada em dinheiro, deverá ser depositada no Banco 

BANESTES, Agência 148, Conta Corrente n.º 17.081.787, PMI/Caução.  
 

10.4 - Quando prestada em cheque a referida garantia deverá estar compensada 
antes do recebimento da ordem de serviço. 
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10.5 -O prazo de validade da garantia deverá ser acrescido de 06 (seis) meses da 
data do termino do Contrato, e, deverão ser atualizados nas mesmas condições de 

atualização do contrato firmado, até a expedição do Termo de Execução Definitiva 
dos serviços e será liberada ou restituída após o vencimento da mesma. Quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente pelo índice IPCA/IBGE – Índice de Preços 
ao Consumidor Ampliado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

11.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno 
direito, independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no 
pagamento de qualquer indenização à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS 

ENCARGOS SOCIAIS. 
 
12.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os 

ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

13.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
para a execução do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes 

no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e 
suas alterações, a saber: 

13.2 – 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. 

 
13.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 

 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 

fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-
á a multa prevista na alínea “b”. 
  

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente 
aos itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das 

obrigações assumidas. 
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c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 
02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem 

de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de 
Fornecimento. 

 
d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 
CONTRATADA, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 

de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 

13.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, 
notificação ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou 
omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
14.1 - 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á 
pelas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital 

de Pregão Presencial nº 092/2016.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

 
16.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de 

Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na 
Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei nº 

8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 
17.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica 

eleito o Foro da Comarca de Ibiraçu - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença de testemunhas. 
 

Ibiraçu-ES, 26 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

 
 

VIVIANE BARBOSA SFALSIN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

 
 

 
 

VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM  

SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

 
 
 

EMPORIO CARD LTDA EPP  
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 

1. _________________________________ 
 

2. _________________________________ 
  


