
ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO 

Tomada de preços n° 01/2022 

Contrato n° -------/2022 

Processo n° 18/2022 

Objeto: Licitação, na modalidade tomada de preços, para a contratação de 

empresa para fornecimento do vale refeição dos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos.  

Pelo presente instrumento a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos,  pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Avenida Dom Pedro II, n° 234 Centro, 

Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 

49.910.839/0001-56, neste ato representada pelo seu Presidente, Flavio Batista 

de Souza ----------------------, brasileiro, portador da cédula de identidade R.G. n°----

----------- e do C.P.F. n.°------------------- , doravante denominada CONTRATANTE e 

a empresa , estabelecida na Rua , Bairro Município , Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ sob o número , neste ato representada pelo senhor(a) , nacionalidade , 

estado civil , portador da cédula de identidade R.G. n.° SSP/SP e do C.P.F. n.° a 

seguir denominada CONTRATADA, têm  entre si justo e acordado o seguinte:  

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO DO CONTRATO  

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de gerenciamento, 

administração, supervisão, emissão e fornecimento de cartões magnéticos aos 

servidores públicos municipais, para realização de refeições em estabelecimentos 

comerciais do ramo pertinente, compreendendo as seguintes etapas:  

a) Personalização dos cartões inscrição que identifique a Câmara Municipal de 

Ferraz de Vasconcelos e ou o servidor possuidor do cartão;  

b) Controle informatizado e relatórios gerenciais das emissões dos cartões;  

c) Disponibilidade de rede de estabelecimentos comerciais conveniados 

suficientes ao atendimento do objeto da presente licitação;  



d) Equipe técnica disponível para atendimento ao contratar  

 

CLÁUSULA 2º - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

2.1 - O regime de execução é o da empreitada por preço global.  

2.2 - Confecção dos cartões vale refeições de forma personalizada, na quantidade 

mínima estimada de 70 cartões magnéticos com chip eletrônico de segurança, o 

valor anual estimado do contrato será´ de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e 

cinco mil reais) 

2.3 - Atualmente a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos possui estimado 

70 (setenta) funcionários aptos a receber o vale refeição, podendo esse número 

ser alterado a qualquer momento.  

2.4 - Os pedidos efetivos de cartões serão quantificados e estipulados de acordo 

com pesquisa interna que será realizada pelo órgão competente, à vista da 

demanda real em cada ocasião, com base no número de servidores da Câmara.  

2.5 - A quantidade de cartões poderá ser alterada pela Câmara no caso de novas 

contratações/nomeações e/ou demissões/exonerações, cujas quantidades, no 

caso, serão definidas pela contratante de acordo com a rotatividade dos 

servidores/empregados/funcionários.  

2.6 - O valor dos créditos poderá ser alterado ou sofrer alterações, nos termos da 

resolução vigente.  

2.7 - Os cartões-refeição serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da assinatura do contrato, no Departamento de Pessoal da Câmara 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos, que distribuirá estes aos servidores.  

2.8 - A contratada deverá incluir mensalmente, até o dia 01 de cada mês 

subsequente, os créditos nos cartões magnéticos dos beneficiários.  

2.9 - As quantidades mensais dos créditos a serem fornecidos aos beneficiários 

serão comunicados pela Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos.   



2.10 - Quanto aos estabelecimentos credenciados, a licitante deverá possuir, 

comprovadamente, credenciados no ato da contratação: 

• No Município de Ferraz de Vasconcelos, no mínimo 08 (oito) estabelecimentos 

comerciais do ramo pertinente para realizações de refeições tais como; 

restaurantes, lanchonetes, padarias e afins.........  

 

2.10.1 Após a assinatura do contrato a empresa contratada terá um prazo de 

até´30 dias para demonstrar o credenciamento de no mínimo 08 (oito) 

estabelecimentos comercias do ramo pertinente de refeições em cada uma das 

seguintes cidades, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Arujá, Santa 

Izabel, Mogi das Cruzes e São Jose dos Campos.   

 

 

 

2.11 - A apresentação da relação da rede de credenciados é condição para a 

assinatura do contrato, devendo a contratada comunicar à Câmara a ocorrência 

de novos credenciamentos e suas respectivas alterações.   

2.12 - Na relação dos estabelecimentos credenciados deverá constar:  

• Razão social.  

• Nome fantasia.  

• Quando for o caso, a natureza do serviço prestado.  

• CNPJ  

2.13 - A contratada deverá manter equipe técnica para atendimento do contrato, 

disponível ao contratante e tecnologia e sistema de informática que permitam 

controlar o saldo dos cartões.  

 

 



2.14 - Diante da necessidade de adequar-se às regras da Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD – Lei nº 13.853/19, cuja função  é  proteger fundamentos de 
privacidade de dados e segurança da informação, considerando o disposto no 
artigo 3º e seus inciso da referida lei, que torna obrigatório o tratamento de dados 
pessoais que tenham ciclo de desenvolvimento no órgão público, desde sua 
coleta, até a eliminação, e considerando ainda o que estabelece o artigo 23 da 
citada lei, mais especificamente em seu inciso I, faz com que seja obrigatório o 
encaminhamento do Relatório de Impacto de Tratamento de Dados, onde deve 
haver detalhamento do programa de governança em privacidade, segurança da 
informação e plano de resposta a incidentes, o CONTRATANTE apresentará, no 
prazo de 90 (noventa) dias, RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRATAMENTO DE 
DADOS, sob pena de incorrer-se nas sanções administrativas previstas nos 
artigos 52 e seguintes da Lei. 

 

CLÁUSULA 3º - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O contrato vigorará por 12 meses, prorrogáveis nos limites do art. 57, inciso II, da 

Lei Federal n° 8666/1993.  

CLÁUSULA 4º - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1 - Pela prestação de serviços no objeto do presente contrato a contratante 

pagará (ou concederá desconto, no caso de taxa negativa) à contratada, à título 

de taxa de administração, o valor correspondente a X% (X por cento) incidente 

sobre o valor total dos créditos inseridos nos cartões magnéticos no período que 

originou o pagamento.  

4.2 - Os créditos serão efetuados até o 01 de cada mês subsequente, devendo a 

contratada emitir nota fiscal/fatura até o dia 10 do respectivo mês, sendo que a 

contratante efetuará o pagamento todo dia 20 de cada mês. 

4.3 - Recaindo as datas supracitadas em sábados, domingos ou feriados, ainda 

que municipal esta seja prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.  

CLÁUSULA 5º - DO REAJUSTE  

Os preços serão reajustáveis a cada 12 (doze) meses, tomando-se por mês base 

para cálculo o da assinatura do contrato, cujo índice será o INPC-IBGE.  

 



CLÁUSULA 6º - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO  

O valor estimado para execução do presente contrato é de R$ 675.000,00 

(seiscentos e setenta e cinco mil reais) e será saldado conforme disposições 

constantes da cláusula quarta, mediante comprovação através de documento 

fiscal.  

CLÁUSULA 7º - DOS PRAZOS DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO, DE 

CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO  

7.1- 0 contrato somente será assinado após a apresentação da relação da rede de 

credenciados pela contratada, que é condição para a assinatura do contrato, 

devendo a contratada comunicar à Câmara a ocorrência de novos 

credenciamentos e suas respectivas alterações.  

7.2 - Os cartões-refeição serão entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da assinatura do contrato, no Departamento de Pessoal da Câmara 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos, que distribuirá estes aos servidores, devendo 

os respectivos cartões estarem aptos a funcionar na data da inclusão dos créditos 

referida no item 2.8.  

CLÁUSULA 8º - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações 

orçamentárias da CONTRATANTE, assim classificadas:.3.3.90.46.00   

CLÁUSULA 9º - DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato serão aplicadas, 

conforme o caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 

8.666/1993, nos seguintes termos: 

a) advertência;  

b) multa administrativa que, dependendo da gravidade, não excederá ao 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratado;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Câmara por prazo não superior a 02 (dois) anos;  



d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na letra "c" desta cláusula.  

 

 

CLÁUSULA 10º - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do artigo 65 da Lei Federal 

8666/1993.  

CLÁUSULA 11º - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

Haverá a rescisão de contrato nas hipóteses previstas nos artigos 58, inciso II,  e 

77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.  

CLÁUSULA 12º - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

A contratada reconhece os direitos da contratante em casos de rescisão 

administrativa, em face do regime jurídico deste contrato administrativo, 

independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.  

CLÁUSULA 13º - DO DISPOSITIVO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

13.1 - A lavratura do presente contrato foi autorizada por ato do Presidente da 

Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos no Processo Interno n° 18/2022 

13.2 - A presente contratação segue exatamente os dizeres e princípios da Lei 

Federal n° 8.666/1993 e está plenamente vinculada ao seu instrumento 

convocatório. 



13.3 - Os casos omissos serão regulados, sucessivamente, pelos preceitos de  

direito público, pela teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito  

privado sobre contratos.  

CLÁUSULA 14º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato e em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA 15º - DO FORO  

As partes contratantes elegem, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, o Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos, Comarca de Poá, 

Estado de São Paulo, para dirimir questões que eventualmente as partes não 

consigam resolver por mútuo consenso.  

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:  

Ferraz de Vasconcelos, 02 de maio 2022  

 

- CONTRATANTE – 

Presidente 

 

- CONTRATADA – 

Representante Legal  

 

 

TESTEMUNHAS:  

1.--------------------------------------- 



2.--------------------------------------- 


