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DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto a

contratação de Empresa especializada em administração, gerenciamento,

emissão, distribuição e fornecimento de cartões Vale-alimentação, na

forma de créditos a serem carregados em cartões com chip ou tarj

magnética, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sã

Aos ^^ dias do mês de ^6OSí<^ dO ano de 2020 (dois mil e

vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento de

Licitações e Contratos da SEPLAG-4, situado na Rua Eduardo Prado n.

201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber:

de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Responsável pelo
Expediente da Secretaria de Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA,
brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 32087908-2 e
inscrito no CPF/MF sob n 280469038-50, doravante denominado

simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa TICKET

SERVIÇOS S/A, com sede na Alameda Tocantins, n. 125, 20/23 andares,
Alphaville Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 47.866.934/0001-74 e Inscrição Estadual
n. 206.243.802.110, neste ato representada por CLÁUDIA G. NASCIMENTO

SCALABRIN, brasileira, casada, advogada, portadora do RG n.

18.275.275-SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n. 249.409.528-00,
doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das

testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito

que haviam convencionados firmar, como firmado tem, o presente a

contratação em epígrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente

aceitam e outorgam a saber:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
ADMINIATRAÇÃO DE BENEFICIO DE
AUXILIIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE
CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TARJA,

QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A

EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A.
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Caetano do Sul.

1.1- Faz parte integrante deste instrumento a proposta comercial

apresentada pela CONTRATADA (fls.20/22), bem como o Termo de

Referência elaborado pela SEEDUC (fls.08/16), constantes no
Processo Administrativo n 9443/2020.

CIÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.O auxilio alimentação e despesas essenciais deverá ser fornecido

por meio  de  cartões  eletrônicos/magnéticos  na  forma  impressa,

personalizados, completo do aluno, protegidos contra roubo e extravio,

senha pessoal e podendo ser recarregável se necessário, da forma como

solicitado pela CONTRATANTE, no que couber. A validade dos cartões não

poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua

emissão.

2.2.Na hipótese de utilização de cartão magnético, este deverá possuir

sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível,

para validação das transações eletrônicas, pelo usuário no ato da

aquisição dos gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados.

2.3.O auxílio alimentação e despesas deverão ser disponibilizados

novos e sem uso, mantendo um elevado padrão de qualidade e segurança

no processo de impressão e crédito, a fim de evitar qualquer tipo de

falsificação ou fraude; personalizados com nome do usuário, razão

social da Contratante e numeração de identificação seqüencial; em

envelope lacrado, com manual básico de utilização e bloqueados, no

caso de cartão magnético. O desbloqueio poderá ser automático quando
da primeira utilização dos cartões ou ser realizado através de Central

de Atendimento pelo usuário.

2.4.As  informações  cadastrais dos  alunos,  serão fornecidas à

CONTRATADA em meio eletrônico, no prazo de até 3 (três) dias úteis
após a assinatura do contrato.

2.5.A emissão do lote de cartões solicitados pela contratante, deverá

ser gratuita e a entrega deverá ocorrer no prazo de até 10 dias

corridos.

2.6.A execução e entrega do objeto se dará de forma descentralizada,
"porta a porta" nas Unidades Escolares do Município. A CONTRATANTE

poderá alterar o local de entrega dos cartões a qualquer tempo,

restando  apenas  informar  à  CONTRATADA por meio de mensagem

eletrônica e/ou documento formal.

2.7.A Contratante  informará à CONTRATADA sempre  que houver a

necessidade de emissão de cartões para novos Alunos. O que dever
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CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará de forma

antecipada à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 1.980.000,00 (um
milhão, novecentos e oitenta mil reais) e o valor global estimado de

R$ 5.940.000,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais),

correspondente ao valor dos créditos a serem disponibilizados aos

beneficiários dos cartões, acrescido da taxa de administração

respectiva, no percentual e valores indicados na tabela abaixo.

Processo n. 9443/2020CONTRATO n. 86/2020

ser atendido em até 03 (três) dias úteis, a contar da data de
solicitação, devendo ser enviados para o endereço indicado pela

Contratante.

2.8.Em caso de perda, extravio ou imperfeições no cartão ou vale,

por conta da CONTRATADA, esta terá o prazo de até 3 (três) dias
úteis,  a contar da data de solicitação da Contratante, para

confeccionar e entregar outro cartão com os créditos disponíveis,

no local indicado pela CONTRATANTE.
2.9.A CONTRATANTE  informará  à  CONTRATADA  sempre  que  houver

desligamento de qualquer Aluno da Rede Municipal de Ensino.
2.10.A CONTRATADA não permitirá que sejam efetivadas transações em

cartões que não tenham saldo disponível.

2.11. A CONTRATADA deverá disponibi^izar sistema informatizado (on
line) de gerenciamento dos benefícios acessível à CONTRATANTE,
permitindo a execução das seguintes funcionalidades mínimas:

a)operações de cadastro;
b)emissão e cancelamento de cartões;

c)emissão e cancelamento de pedidos;

d)consulta de saldo e extratos;

e)emissão de relatórios;
f)solicitação de pedidos individualmente, para colaborador

especifico e em determinado valor;

g)acompanhamento do status das solicitações;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REDE CREDENCIADA
3.1.No ato de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar,

mediante relação escrita e numerada, que possui, estabelecimentos

credenciados no Município.

3.2.A CONTRATADA deverá  comunicar imediatamente a Contratante
qualquer alteração na relação de estabelecimentos credenciados.
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CLASULA QUINTA - EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1.A quantidade estimada de cartões a serem disponibilizados é de

22.000 (vinte e dois mil), divididos entre os segmentos: Educação
Infantil: 7.000, Ensino Fundamental: 13.000 e Ensino Médio: 2.000,

sendo o valor mensal estimado do benefício a ser disponibilizado em

cada cartão de R$ 90,00, podendo ser alterado pela CONTRATANTE.

5.2.Os cartões devem ser emitidos para os alunos matriculados na

Rede Municipal com CPF válido.

5.3.Os cartões emitidos deverão permitir a habilitação de senha

individual e intransferível ou mecanismo similar, de forma a garantir
privacidade e segurança na utilização.

5.4.Os cartões serão entregues bloqueados para uso, devendo ser

desbloqueados pelos beneficiários nos canais disponibilizados pela

CONTRATADA.

4.2.As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das

dotações orçamentárias da Lei Orçamentária em vigor.

4.3.Entender-se-a pela prestação de serviços o fato de a CONTRATADA

assegurar  a  utilização  pelos  beneficiários  dos  recursos  já
disponibilizados nos cartões e a manutenção da rede credenciada.

4.4.Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada, por meio de

boleto bancário, sendo certo que créditos relativos aos benefícios

somente serão disponibilizados aos beneficiários após a efetiva

quitação  dos  boletos  pela  CONTRATANTE,  observados  os  prazos
estabelecidos neste Termo de Referência.

S 3.960.000,0C

VALOR
GLOBAL

ESTIMADO

B 1.980.000,0

VALOR
MENSAL

ESTIMADO

-4 %

TAXA DE

(%)

R$ 90,00

VALOR MENSAL
ESTIMADO PARA
)S CRÉDITOS PO1

CARTÃO
Serviços de administração de
benefício de auxílio
alimentação, por meio de
cartão eletrônico com chip
e/ou tarja magnética para

pagamento de gêneros
alimentícios, conforme
especificações constantes do
Termo de Referência.

DESCRIÇÃO

1

ITEM
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5.5.A CONTRATANTE deverá realizar os pedidos de crédito, quando

achar necessário, por meio do sistema próprio da CONTRATADA. Os
créditos serão disponibilizados para uso pelos beneficiários em até

2 (dois) dias úteis contados do pagamento, pela CONTRATANTE, dos
valores respectivos à CONTRATADA.

5.6.Os  créditos  ficarão  disponíveis  para  utilização  pelo

beneficiário, sendo certo que os valores serão expurgados caso não

haja utilização do beneficiário pelo periodo de 90 (noventa) dias
contados da data da disponibilização, após o qual, serão estornados e

os respectivos cartões cancelados.

5.7.A CONTRATADA se obriga a manter rede de estabelecimentos

credenciados para fornecimento de gêneros alimentícios na localidade

composta por estabelecimentos suficientes para atender os usuários,

assegurando o regular repasse a tais estabelecimentos dos valores

decorrentes das compras efetuadas com os cartões emitidos nos termos

desta contratação, observadas as condições contratuais acordadas.

5.8.A rede credenciada poderá ser consultada a qualquer tempo pela

CONTRATANTE   e  pelos   beneficiários   no   site   e   aplicativo
disponibilizados pela CONTRATADA.

5.9.A CONTRATADA deverá prestar serviço de suporte ao usuário sendo

realizado 24 horas por 7 dias por semana, via central de atendimento

telefônico.

5.10.Os cartões defeituosos serão substituídos pela CONTRATADA em
até 07 dias úteis contados da data da solicitação pelo usuário por
meio da central de atendimento telefônico da CONTRATADA,  sendo

entregues na sede da CONTRATANTE para distribuição ao beneficiário.

5.11Caso o defeito seja decorrente de mau uso pelo beneficiário,
poderá ser cobrada tarifa para emissão da segunda via do cartão,

conforme tabela padrão de tarifas da CONTRATADA.

5.12Em caso de perda, roubo, furto ou extravio dos cartões, o cartão

será imediatamente bloqueado quando da comunicação da ocorrência por
meio da central de atendimento telefônico da CONTRATADA. Um novo cartão

será emitido pela CONTRATADA em até  a ser alinhado caso a caso com a

área de Logística  dias úteis contados da data da comunicação pelo

usuário, sendo entregues na sede da CONTRATANTE para distribuição ao

beneficiário.

Processo n. 9443/2020CONTRATO n. 8k/2020

(prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



Processo n . 9443/2020CONTRATO n . 8í>/2020

5.13.Ressalvadas as hipóteses de furto ou roubo devidamente

formalizados em boletim de ocorrência, poderá ser cobrada tarifa para

emissão da segunda via do cartão, conforme tabela padrão de tarifas
da CONTRATADA, sendo a tarifa descontada dos valores dos créditos

disponibilizados ao usuário ou cobrada da CONTRATANTE.

5.14.O saldo de créditos disponível no cartão no momento do bloqueio

será disponibilizado para uso no novo cartão. Nada obstante, a

CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido do cartão antes da

comunicação de sua perda, roubo, furto ou extravio pelo usuário.

5.15.Os beneficiários poderão consultar o saldo de créditos e extrato

de utilização do cartão a qualquer tempo, por meio do site ou

aplicativo disponibilizados pela CONTRATADA.

5.16.A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os

funcionários da CONTRATADA e CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação

entre estes que caracterize pessoalídade e subordinação direta.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA

6.1. A contratação vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar

da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS E DO VALOR

7.1.O valor total estimado total para a contratação é de R$ 3.960.000,00,

correspondente ao valor total dos créditos a serem disponibilizados

aos beneficiários dos cartões.

7.2.As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das

dotações orçamentárias da Lei Orçamentária em vigor.

7.3.As despesas com a execução do presente deverão onerar a dotação

orçamentária    de    n    02.09.07.12.365.0400.2.040.3.3.90.39.00;

02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.90.39.00;

02.09.04.12.362.0400.2.050.3.3.90.39.00.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato foi firmado em decorrência da

instrução do Processo Administrativo n 9443/2020 e, ainda, da
publicação de contratação direta por inexigibilidade de licitação,
prevista no artigo 24, inciso IV.

CLÁUSULA NONA - GESTOR DO CONTRATO
9.1. O gestor da presente contratação será a Sra. NATÁSSIA GONZALEZ

VERUSSIO e na sua ausência o Secretário Municipal de Educação, nos

termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, a qual será
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CLAUDIA G. NASCIMENTO SCALABRIN
Ticket Serviços S/A

NATASSIA GONZALEZ VERUSso

GESTORA DO CONTRATO

O DE FARIA
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FABRI
RESP.P/EXP. DA S

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente

contrato, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas

partes e por duas testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza

efeitos de de Lei e de Direito.

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo

contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das

ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento

do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o

conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,

eventual prorrogação, aditamentos e instauração de novo processo de

licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços.

DO FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul,

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste

contrato.

CONTRATO n. Sb/2020Processo n. 9443/2020

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo




