
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
 
CONTRATADO: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E 
COBRANÇA LTDA-EPP 
 
CONTRATO Nº: 30/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em administração de cartões eletrônicos e/ou 
magnéticos de débitos, munido de senha pessoal, para concessão do Auxílio-Alimentação aos 
servidores públicos municipais do Poder Executivo de Nova Aliança, destinado a aquisição de 
gêneros alimentícios junto a empresas comerciais filiadas ao sistema da empresa contratada. 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado e 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas  legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

 
Nova Aliança, 10 de Março de 2017. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
E-mail institucional: licitação.pmna@gmail.com 

 
 
 

Sindplus Administradora De Cartões, Serviços De Cadastro E Cobrança Ltda-Epp  
Gilberto Franzoni 

Sócio Administrador 
E-mail: gerencia.adm@sindplus.com.br 

 
 
 
 
 
 
 



 
TERMO DE CONTRATO Nº 30/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ALIANÇA E A EMPRESA SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE 
CADASTRO E COBRANÇA LTDA-EPP, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE CRÉDITOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PELOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA–SP, situada na Praça Padre João Nolte, n° 22, 
centro, na cidade de Nova Aliança, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 
45.094.232/0001-94, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Senhor Prefeito Augusto Donizetti Fajan, brasileiro, convivente, residente e 
domiciliado à Rua Jaci, nº 10, Centro, cidade de Nova Aliança, comarca de Potirendaba, Estado de 
São Paulo, portador do RG nº 12.404.416-5 e do CPF 018.897.568-30, Prefeito Municipal no 
efetivo exercício do cargo, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
Sindplus Administradora De Cartões, Serviços De Cadastro E Cobrança Ltda-Epp, , inscrita 
no CNPJ/MF sob n.º 07.907.815/0001-06, com sede na Av. Dr. Aniloel Nazareth, nº 3770 – 1º 
Andar, Jardim Fuscaldo, na cidade de São José do rio Preto/SP, Cep:15.061-330, doravante 
designada CONTRATADA, representada por seu sócio administrador Gilberto Franzoni, 
portador do RG: 23.904.462-9 SSP/SP e inscrito no CPF: 121.776.358-96, tem entre si justo e 
contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o fornecimento 
e administração de cartões eletrônicos e magnéticos de débito destinados a aquisição de gêneros 
alimentícios pelos funcionários públicos municipais junto a empresas comerciais filiadas ao 
sistema da empresa contratada, em razão da Licitação realizada conforme Processo nº 18/2017 
– Modalidade Pregão nº 05/2017, devidamente homologado e exarada, e mediante cláusulas e 
condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. A presente licitação na modalidade pregão, tipo menor preço, destina se à : Contratação 
de empresa especializada em administração de cartões eletrônicos e/ou magnéticos de débitos, 
munido de senha pessoal, para concessão do Auxílio-Alimentação aos servidores públicos 
municipais do Poder Executivo de Nova Aliança, destinado a aquisição de gêneros alimentícios 
junto a empresas comerciais filiadas ao sistema da empresa contratada, na seguinte 
conformidade: 

a)- Número de créditos mensais a serem fornecidos: 300 (trezentos) créditos mensais.  
b)- Valor mensal de cada crédito: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 
c)- Numero Total de créditos a serem fornecidos para doze meses: 3600 (três mil e 

seiscentos) créditos. 
c)- Valor global dos créditos para doze meses R$ 873.406,00 (Oitocentos e setenta e três 

mil quatrocentos e seis reais); 
1.1. créditos serão transferidos mensalmente a conta dos servidores públicos municipais 

diretamente por ordem da Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 
1.2. Os cartões deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a 

partir da assinatura do contrato, e obedecerá a necessidade da Prefeitura durante o prazo 
contratual, conforme requisição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS CRÉDITOS: 

2.1. Os créditos deverão ser disponibilizados em favor dos funcionários, em meio 
magnético, no prazo máximo de três dias após a ordem de pagamento para recarregamento, no 
valor e forma definidos no item 1.1. 



2.1.1. O fornecimento se dará sempre por meio eletrônico, através de cartão de 
crédito/débito, ou outra tecnologia superior, desde que devidamente aceita pela Administração 
Municipal e as normas legais regulamentadoras do referido sistema. 

 
2.1.3. Os sistemas, de marca e propriedade da CONTRATADA se destinarão ao uso 

exclusivo da CONTRATANTE, não podendo ser transferidos ou cedidos sob nenhuma hipótese. 
2.1.4. A empresa participante desta licitação terá que apresentar declaração 

comprometendo a cadastrar o mínimo em 04 (quatro) comércios no Município de Nova Aliança, 
sendo pelo menos 02 (dois) mercados, e outros 05 (cinco) em qualquer cidades, mantendo este 
credenciamento enquanto perdurar o contrato junto a Prefeitura Municipal de Nova Aliança.. 

2.1.5. Sua rede de atendimento pode ser abrangida para todo o país desde que seja 
atendido a letra “d” do item 7.1.4. deste Edital. 

2.1.6. A empresa terá que oferecer integração on-line através de sistema informatizado 
com a prefeitura, facilitando desta forma a comunicação e manutenção do contrato a ser 
celebrado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar do 1º. dia de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na 
forma estabelecida pelo art. 57, II da Lei de Licitações e Contratos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO 

4.1. O preço global a ser pago pelo fornecimento e administração de cartões eletrônicos e 
magnéticos de débito destinados a aquisição de gêneros alimentícios pelos funcionários públicos 
municipais junto a empresas comerciais filiadas ao sistema da empresa contratada será R$ 
873.406,00 (Oitocentos e setenta e três mil quatrocentos e seis reais). 

4.1.1. No preço descrito no item 4.1. estão incluídos os valores referentes a taxa de 
administração e emissão de 1ª via dos cartões magnéticos. 

4.2. As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das 
seguintes dotações orçamentárias:- 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO ATESTADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços serão considerados executados por servidores indicados pela 
CONTRATANTE, responsáveis por cada área onde serão realizados os serviços, que autorizarão a 
emissão da Nota Fiscal ou Fatura de Serviços, em cada mês, atestando a execução no próprio 
documento fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, 5 (cinco) dias após o crédito nos 
cartões e através de apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada e 
comprovado o fornecimento do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 

7.1.- O preço contratado será fixo e irreajustável durante o período contratual, e em caso 
de renovação, por acordo entre as partes pelo índice do IPCA-IBGE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 
8.1.1. Fornecer à Contratante, de forma permanente, e regular e nas quantidades 

requeridas os cartões e respectivos créditos no prazo definido no item 2.1; 



 
8.1.2. Se necessário realizar o treinamento de servidor(es) e/ou responsável(eis) pela 

ordem de carregamento necessária para operacionalização do sistema; 
8.1.3. Atender tecnicamente aos chamados por telefone, fax ou correio eletrônico, visando 

orientações e esclarecer fatos sobre o sistema; 
8.1.4. Obrigar-se pela atualização do sistema, cadastro de funcionários conforme 

solicitação, bem como de atender mudanças na legislação; 
8.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer tipos de despesas com locomoção, alimentação, 

hospedagem e insumos, em função do atendimento técnico na sede da CONTRATANTE. 
8.1.6. c) A empresa participante desta licitação terá que apresentar declaração 

comprometendo a cadastrar o mínimo em 04 (quatro) comércios no Município de Nova Aliança, 
sendo pelo menos 02 (dois) mercados, e outros 05 (cinco) em qualquer cidades, mantendo este 
credenciamento enquanto perdurar o contrato junto a Prefeitura Municipal de Nova Aliança. 

8.1.7. Sua rede de atendimento pode ser abrangida para todo o país desde que seja 
atendido a letra “d” do item 7.1.4. deste Edital. 

8.1.8. A empresa terá que oferecer integração on-line através de sistema informatizado 
com a prefeitura, facilitando desta forma a comunicação e manutenção do contrato a ser 
celebrado. 

 
8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
8.2.1. Oferecer equipamentos, condições físicas e materiais necessários ao perfeito 

funcionamento dos sistemas; 
8.2.2. Conferir e atestar a execução dos serviços conforme estabelecido na cláusula Quinta; 
8.2.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula Sexta. 
 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução dos serviços da CONTRATADA será exercida pela 
CONTRATANTE, através de servidor, o qual poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, e que, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois) dias, 
serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas 
neste contrato. 

9.2. As solicitações, reclamações, exigências e ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto deste contrato, que poderão ser feitas por telefone, fax ou correio eletrônico, serão 
registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 
10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

a seguir: 
10.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
10.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
10.1.1.3. a sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no instrumento convocatório e no contrato. 

10.1.1.4. o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus superiores; 

10.1.1.5. o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
10.1.1.6. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
10.1.1.7. a dissolução da sociedade; 
10.1.1.8. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique a execução do contrato; 



10.1.1.9. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato. 

10.1.1.10. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

10.1.1.11. Deixar de apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
data da assinatura deste contrato, termo de compromisso de credenciamento das quantidades 
de estabelecimentos exigidos. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja 
conveniência da CONTRATANTE. 

10.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos acarreta as seguintes conseqüências: 

10.1.3.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos 
valores das multas e indenizações devidos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com 
o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 

11.1.1. Apresentação de documentação falsa: (cinco anos); 
11.1.2. Retardamento da execução do objeto: (três anos); 
11.1.3. Falhar na execução do contrato: (três anos); 
11.1.4. Fraudar na execução do contrato: (cinco anos); 
11.1.5. Comportamento de modo inidôneo: (cinco anos); 
11.1.6. Apresentar declaração falsa: (quatro anos); 
11.1.7. Cometer fraude fiscal: (quatro anos). 
11.2 Para os fins do subitem 10.1.5., reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos 

nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
11.3. Para condutas descritas nos subitens 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, desta 

cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por 
cento) do valor total do contrato. 

11.4. A CONTRATADA responderá perante o CONTRATANTE por todos e quaisquer 
prejuízos de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço 
pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar. 

11.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATADA está 
sujeita às seguintes sanções: 

11.4.1.1 advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades; 
11.4.1.2 multa na forma prevista nos subitens 10.3 e 10.4.2. ; 
11.4.1.3 suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Nova Aliança por prazo de até 5 (cinco) anos. 
11.4.2 O CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
11.4.2.1 - 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial 

do objeto contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, 
certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito 
porventura existente; 

11.4.2.2 – Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em 
dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos 
problemas que forem atribuídas a Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
intimação. 



11.4.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento não justificado, dos prazos 
estipulados nas Ordens de Serviços emitidas pelo CONTRATANTE e comprovadamente recebida 
pela CONTRATADA. 

11.4.4 As multas aplicadas pelo CONTRATANTE serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA ou recolhidas na conta corrente ou Tesouraria do CONTRATATE pela 
CONTRATADA, no prazo de quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver 
saldo suficiente para o desconto. 

11.4.5 Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

11.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada 
ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por 
via judicial. 

11.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

11.7. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à 
Autoridade superior Sr. Prefeito Municipal. 

11.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua 
petição de interposição original não tiver sido protocolizada 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Potirendaba, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do 
contrato. 
12.2. E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade 
ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Aliança, SP, 10 de Março de 2017 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA–SP 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

Sindplus Administradora De Cartões, Serviços De Cadastro E Cobrança Ltda-Epp 
Gilberto Franzoni 

Sócio Administrador 
Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
Andréa Boraschi Vicente   Mariane Contiero da Silva Scarpetti 
Rg: 42-822-540-8    Rg: 46.696.181-9 


