
CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

Contrato n° 02/2015

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS PARA ADMINISTRAQAO,
GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS
MAGNETICOS PARA AQUISIQAO DE GENEROS ALIMENTICIOS “IN NATURA”
DESTINADOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL
A RAZAO DE UM CARTAO POR SERVIDOR.

Pelo presente instrumento, em que figura de um lado, como
CONTRATANTE, a CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL, com sede na
Rua 10 n° 345 - 1° andar - CNPJ n° 49.653.413/0001-64, neste ato representada
pelo Presidente ORTENCIO VIEIRA RAMOS SOBRINHO, brasileiro, casado,
empresario, RG 12.744.154-2-SSP/SP, CPF 018.608.408-09, e, de outro lado, como
CONTRATADA, a empresa TICKET SERVIQOS S/A, CNPJ n° 47.866.934/0001-74,
com sede na Alameda Tocantins, n°125 - 20° ao 23° andares, Alphaville Industrial,
na cidade de Barueri - Sao Paulo, representada pelo Senhor EDUARDO ANTONIO
RIBEIRO TAVORA, casado, economista, portador do RG 1,778.043-SSP-PE, CPF
224.957.384-00, fica justo e acertado o presente contrato, que reger-se-a de
conformidade com as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestagao de servigos na
administragao, gerenciamento e fornecimento de cartoes eletronicos magneticos
para aquisigao de generos alimenticios “in natura" destinados a 03 (tres) servidores
da Camara Municipal de Santa Fe do Sul, a razao de 01 (um) cartao por servidor,
com beneficio unitario no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que podera ser
reajustado a criterio da CONTRATANTE.

Paragrafo unico. Conforme Lei Municipal n° 2.238/03, alterada pela Lei
3.342/15, terao direito ao beneficio aqueles servidores cuja remuneragao mensal
nao ultrapasse R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).

CLAUSULA SEGUNDA- DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes da execugao do objeto da presente licitagao

correrao por conta da seguinte dotagao orgamentaria: 3.3.90.39.00 — OUTROS
SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

O valor estimado do presente contrato e de R$ 6.348,60 (seis mil trezentos e
quarenta e oito reais e sessenta centavos), e n§o decorre de processo licitatorio
tendo em vista que o seu valor global e inferior aos limites previstos na legislagao
federal que rege a materia.

§ 1°. Pela execugao do objeto ora licitado a CONTRATANTE pagara a taxa
de R$6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) unitario por cartao, pela
administragao mensal dos servigos;

§ 2°. A CONTRATANTE fica ISENTA do pagamento referente a taxa de
implantagao e manutengao anual (anuidade);

§ 3°. Nos pregos acima estao inclusos todos os custos e despesas de
qualquer natureza;

§ 4°. Os pagamentos serao efetuados mensalmente, apos a confirmagao dos
creditos nos cartoes e emissao da respectiva fatura;

§ 5°. A fatura devera ser emitida de acordo com a quantidade de cartoes
solicitada em cada pedido.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os valores ora acordados permanecerao irreajustaveis por urn periodo de 12
(doze) meses.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

O presente ajuste tern vigencia a iniciar-se na data de conclusao da
implantagao do sistema operacional com duragao para 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado em quaisquer das causas autorizadoras mencionadas no art. 57 da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.
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CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA DOS CARTOES E DA DISPONIBILIZAQAO
DOS CREDITOS

Os prazos para a entrega dos cartoes obedecerao os criterios t6cnicos
normalmente utilizados pela CONTRATADA.

Paragrafo unico. Os creditos deverao ser langados nos cartoes ate o 5° dia
util de cada mes seguinte ao vencido.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES CONTRATUAIS DA CONTRATADA

Constitui obrigagoes da CONTRATADA;

a) executar os servigos a contento, cumprindo fielmente o presente contrato,
respeitando os pregos e prazos acordados;

b) ampliar a rede de estabelecimentos locais credenciados sempre que
houver condigoes para tal, dentro de prazo razoavel, de modo que atendam na
plenitude as necessidades da CONTRATANTE;

c) manter o rol de estabelecimentos credenciados sempre atualizado,
informando periodicamente a CONTRATANTE as inclusoes e exclusoes;

d) assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento das quantidades dos produtos, necessarios a boa e perfeita
execugao do presente contrato, responsabilizando-se, tambem, pela idoneidade e
pelo comportamento de seus empregados, prepostos e subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuizos que sejam causados a CONTRATANTE e a terceiros;

e) ressarcir os danos e prejuizos mencionados no item anterior, causados a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 48 horas, contados da notificagao
administrativa ao contratado, sob pena de multa;

f) providenciar a divulga?ao do servigo disponlvel, sinalizando com placas ou
cartazes colocados em locais vislveis no interior dos estabelecimentos;

g) manter fiscaliza9ao periodica nos estabelecimentos credenciados a fim de
verificar a qualidade do servigo prestado;
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h) responde por quaisquer onus, direitos, obrigagoes ou compromissos
assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato por seus
empregados, prepostos ou subordinados;

i) responsabilizar-se, como onus exclusivo seu, pelo pagamento de tributos
federais, estaduais e municipals, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalizagao deste contrato e da execugao de seu objeto;

j) aceitar nas mesmas condigoes os acrescimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
consoante disposto no artigo 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93;

k) reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, o objeto do presente
contrato que apresentar defeito ou vicio, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da comunicag§o feita pelo Setor competente da Camara
Municipal.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE

Constitui obrigagoes da CONTRATANTE:

a) disponibilizar todas as informagoes necessarias a CONTRATADA, a fim de
que esta possa prestar os servigos dentro das especificagoes exigidas;

b) efetuar os pagamentos nos prazos ajustados.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigagoes assumidas
neste contrato sujeitara a CONTRATADA as sangoes previstas na Lei de Licitagoes.

§ 1°. A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do prego avengado
o valor de qualquer multa imposta a CONTRATADA em virtude do nao cumprimento
das condigoes estipuladas neste contrato e que nao sejam determinantes de
rescisao contratual.

§ 2°. As multas mencionadas neste contrato corresponderao a gravidade da
infragao, ate o maximo de 20% do valor da empreitada; em cada caso ficara
resguardado o direito de ampla defesa.

www: camarasantafedosul.sp.gov.br
e-mail: camarasantafeldihntrnail mm



CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

§ 3°. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente
o presente contrato nas hipoteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterapoes, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a
indenizagao, sem prejuizo das penalidades pertinentes, salvo em caso de
inadimplencia ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

§ 4°. O presente instrument nao podera ser objeto de cessao, transference
ou sub-empreitada, no todo ou em parte.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

Para todas as questoes divergentes oriundas do presente contrato, nao
resolvidas administrativamente, sera competente o foro da Comarca de Santa Fe do
Sul - SP, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e acordados, mandaram elaborar o presente
contrato, em 03 (tres) vias de igual teor, que, lido e achado conforme, vai assinado
juntamente com as testemunhas instrumentarias, para que possa produzir os legais
e juridicos efeitos.

Santa Fe do Sul, 20 de maio de 2015

)S SOBRINHOORTENCIO VIEIRi
mtijatante
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contratada
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