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CONTRATO Nº 02/2018 

 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC E A EMPRESA 
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO. 

 
1. DAS PARTES. 

São partes deste instrumento: 
 
Na qualidade de CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ nº 06.344.497/0001-41, localizada na 
Av. Presidente Vargas, nº 2001, 18º Andar, Conj. 184, Jardim Califórnia, na cidade de Ribeirão Preto /SP, 
representada neste ato por seu representante legal Sr. Nícolas Teixeira Veronezi, portador do RG 32.594.073-
3 e CPF 225.748.008-26. E na qualidade de CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bilac, CNPJ nº 
51.102.325/0001-16, localizada na Praça Oswaldo Martins, s/nº, nesta cidade e comarca de Bilac /SP, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Sr. Ocimar Rodrigues Vieira, RG 21.479.471 e CPF 067.428.758-44; e-
mail para envio NF-e: camara@camarabilac.sp.gov.br.  

 
2. DO OBJETO. 

 
2.1 O presente Contrato é celebrado sob a égide da Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, e se 
enquadra no parâmetro de “DISPENSA DE LICITAÇÃO”, autorizado pelo Caput do artigo 61 c.c. com artigo 23, II 
“a”; artigo 24, II, todos da Lei 8.666/1993, sujeitando integralmente as partes às normas da Lei 8.666/93 (com 
as alterações promovidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, e 9.648, de 27 de maio de 1.998. 
2.2 O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE no 
ramo de alimentação, relacionados com o fornecimento de CARTÕES ALIMENTAÇÃO (documentos de 
legitimação na modalidade cartão magnético), cuja utilização proporciona aos Funcionários da CONTRATANTE, 
a aquisição de gêneros alimentícios na rede de ESTABELECIMENTOS. 
 
 
 

3. DO PREÇO. 
 
3.1 A CONTRATADA obriga-se a realizar o objeto deste contrato pelo valor global de R$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), a ser pago à CONTRATADA em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) cada, a título de vale alimentação a ser repassado aos servidores e empregados públicos da 
CONTRATANTE na mesma quantidade de parcelas, todo dia 1º de cada mês, no valor unitário de R$ 200,00 
(duzentos reais). 
3.2 Não será cobrada qualquer taxa de prestação de serviços, ficando a cargo da CONTRATADA todos os 
custos diretos e indiretos da prestação de serviços ora CONTRATADA, taxas de administração, de implantação, 
de adesão, de emissão do cartão e mensalidade por cartão ativo na base, encargos financeiros e tributários, 
bem como todas as despesas de qualquer natureza, tais como locomoção e estadias. 
 

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
4.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 02 de maio de 2018 e encerrando-se 
em 30 de abril de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
5.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente até 05 (cinco) dias úteis após à liberação dos limites de 
crédito aos servidores e empregados públicos da CONTRATANTE que ocorre no dia 1º de cada mês, mediante 
emissão da respectiva nota fiscal. 
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5.2 Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua 
apresentação. 
5.3 Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços contratados, 
cumpra todas as outras exigências contratuais e atenda eventuais solicitações, sem o que a fatura não será 
aceita. 
5.4 Ocorrendo atraso no pagamento consoante sub-item 5.1, os valores serão atualizados 
monetariamente nos termos da Lei 8.666/93. 
5.5 A não comprovação das exigências retro referidas assegura a CONTRATANTE o direito de sustar o 
pagamento correspondente, independentemente de outras medidas legais. 
 
 

6. SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO 
 
6.1 Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento no caso de inadimplência da CONTRATADA na execução 
deste contrato. 
 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
7.1 Em cumprimento às suas obrigações contratuais, cabe à CONTRATADA: 

7.1.1 Colocar à disposição de cada um dos 02 (dois) servidores públicos da CONTRATANTE um cartão 
magnético plástico, de uso pessoal, exclusivo e intransferível, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais cada), com 
liberação deste crédito todo dia 1º de cada mês. 

7.1.2 Emitir os cartões magnéticos mediante solicitação da CONTRATANTE; 
7.1.3 Fornecer “login” e senha inicial de acesso ao sistema da CONTRATADA; 
7.1.4 Entregar o cartão magnético em até 05 (cinco) dias úteis contados do pedido efetivamente processado 

e mediante aprovação do crédito da CONTRATANTE; 
7.1.5 Administrar as operações relacionadas à utilização pela CONTRATANTE, na pessoa de seus servidores 

públicos, para aquisição de gêneros alimentícios na rede credenciada pela CONTRATADA; 
7.1.6  Encaminhar, mediante protocolo, os cartões magnéticos devidamente personalizados á 

CONTRATANTE, a qual se compromete a entrega-los aos usuários titulares; 
7.1.7 Fornecer periodicamente à CONTRATANTE, a qual se obriga a divulgar junto aos usuários titulares, a 

relação atualizada dos fornecedores de produtos da rede credenciada da CONTRATADA; 
7.1.8 Efetuar o pagamento aos estabelecimentos credenciados no valor das transações efetuadas com os 

cartões magnéticos; 
7.1.9  Orientar a CONTRATANTE na conscientização dos beneficiários titulares quanto à correta utilização 

dos cartões magnéticos e seu objetivo, qual seja, um benefício exclusivo para a aquisição de gêneros 
alimentícios. 

7.1.10  Em caso de extravio, perda, roubo, dono, furto esquecimento de senha ou qualquer outro expediente 
que retire do beneficiário titular a possibilidade de utilização do cartão magnético, o mesmo deve ser 
comunicado à CONTRATADA por escrito, e esta, por sua vez, irá bloquear de imediato o cartão no sistema e o 
limite de crédito disponível; 

7.1.11  Responsabilizar-se integralmente pela realização do referido objeto, nos termos deste contrato e da 
legislação vigente; 

7.1.12  Durante toda a execução do contrato manter compatibilidade de cumprimento das obrigações 
assumidas; 

7.1.13  Será exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade técnica dos serviços prestados, de acordo com a 
legislação vigente. 

7.1.14  Emitir nova via do CARTÃO ALIMENTAÇÃO, desde que solicitado pela CONTRATANTE e mediante o 
pagamento a título de TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO, quando da ocorrência de perda, roubo ou extravio, 
no valor de R$ 8,00 (Oito reais). 
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7.1.15  Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, os Cartões Alimentação que apresentarem defeitos 

relacionados à sua fabricação que impossibilitem sua utilização. 
 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

8.1 São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste instrumento: 
8.1.2 Entregar os CARTÕES ALIMENTAÇÃO a seus Funcionários que no ato do seu recebimento se obrigam a 

conferir os dados constantes no cartão e assinar o protocolo de recebimento deste; 
8.1.2.1 A senha que será fornecida mediante acesso ao site www.verocheque.com.br é uma assinatura 

eletrônica pessoal e intransferível, cabendo exclusivamente ao funcionário portador do CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO a responsabilidade por sua divulgação a terceiros, bem como sua utilização indevida.  O 
funcionário portador do CARTÃO ALIMENTAÇÃO deverá comunicar à CONTRATADA qualquer suspeita de 
violação de sua senha, requisitando o seu cancelamento e a emissão de nova senha. A assinatura nos 
comprovantes e/ou o uso da senha privativa pelo funcionário portador do CARTÃO ALIMENTAÇÃO implica na 
manifestação inequívoca de vontade, bem como o reconhecimento da realização da transação eletrônica;  

8.1.2.2 A CONTRATANTE obriga-se a manter o protocolo mencionado no item 8.1.2, sob sua guarda e 
responsabilidade, já que os mesmos poderão ser solicitados a qualquer momento por autoridades 
competentes ou até mesmo pela CONTRATADA;  

 
8.2.1 Efetuar mensalmente o AVISO a CONTRATADA com pedidos dos valores que não devem ser 

disponibilizados a Funcionários em cada CARTÃO ALIMENTAÇÃO, em caso de demissão, exoneração, 
aposentadoria, sob pena de arcar com o valor recarregado a titulo de créditos para o beneficiário, no referido 
mês de ausência de comunicação prévia, utilizando-se do Sistema de atendimento na modalidade web site ou 
outro meio disponibilizado pela CONTRATADA;  

8.2.2 Efetuar o pagamento total dos valores indicados para crédito nos CARTÕES ALIMENTAÇÃO, no prazo 
definido no preâmbulo deste contrato, contado da data de disponibilização dos créditos, acrescido das taxas 
definidas no preâmbulo deste contrato;  

8.2.3 Responsabilizar-se pela destruição dos CARTÕES ALIMENTAÇÃO e/ou orientar seus Funcionários, para 
que assim procedam, quando decorrido o prazo de validade dos mesmos; 

8.2.4 Orientar seus Funcionários para que cumpram as determinações legais existentes e não desvirtuem a 
utilização dos CARTÕES ALIMENTAÇÃO, com a compra de outros bens de consumo que não sejam do gênero 
alimentício;  

8.1.5 Conferir e manter sob sua guarda e controle os CARTÕES ALIMENTAÇÃO entregues pela CONTRATADA, 
enquanto não distribuídos aos seus Funcionários, não se responsabilizando a CONTRATANTE, em hipótese 
alguma, pelo ressarcimento ou substituição dos CARTÕES ALIMENTAÇÃO roubados, extraviados, sinistrados ou 
ainda pela utilização indevida dos mesmos; 

8.1.6 Informar imediatamente a CONTRATADA e orientar para que seus Funcionários assim também 
procedam, quando da ocorrência de perda, roubo, ou extravio, esquecimento de senha ou qualquer outro 
expediente que retire do Funcionário a possibilidade de utilização do CARTÃO ALIMENTAÇÃO, através de 
comunicado à Central de Atendimento, para que as providências necessárias sejam adotadas, não se 
responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer transações efetivadas antes da comunicação do fato;  

8.1.7 Solicitar à CONTRATADA a emissão de nova via do CARTÃO ALIMENTAÇÃO, em caso de perda, roubo 
ou extravio ou qualquer outro expediente que impossibilite a utilização do CARTÃO ALIMENTAÇÃO;  

8.1.8 Informar imediatamente à CONTRATADA, o desligamento de qualquer Funcionário portador do 
CARTÃO ALIMENTAÇÃO, através da Central de Atendimento, em tempo hábil para não inserção de créditos na 
data especificada no preâmbulo. 

8.1.9 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o cancelamento do seu pedido de crédito(s) no(s) 
CARTÃO (ÕES) ALIMENTAÇÃO com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da disponibilização, 
para que não seja gerada a cobrança devida deste(s);  

8.1.10  Efetuar o pagamento total dos valores inseridos em créditos nos cartões magnéticos no prazo de até 
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05 (cinco) dias úteis após a liberação dos limites disponibilizados aos seus servidores públicos; 

 
9 DAS MULTAS E SANÇÕES. 

 
9.1 Pelo atraso injustificado na prestação de serviços objeto deste contrato, incidirá multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato. 
9.2 À parte inadimplente compete o pagamento das despesas judiciais, se houver, acrescidos dos 
honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) do valor total da causa e multa contratual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do presente instrumento, sem prejuízo da imposição das demais sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

10 RESCISÃO 
 
10.1  Qualquer das partes poderá pôr fim ao presente contrato, denunciando-o mediante apresentação de 
aviso prévio de 30 (trinta) dias, manifestado por escrito. Permanece a obrigação da CONTRATANTE de pagar as 
importâncias correspondentes ao valor dos pedidos de crédito nos CARTÕES ALIMENTAÇÃO já 
disponibilizados;  

10.1.1 No caso do contrato ser denunciado pela CONTRATANTE, o valor dos pedidos para disponibilização de 
crédito nos CARTÕES ALIMENTAÇÃO durante o prazo supra referido, não poderá ser inferior à quantidade 
média fornecida nos doze meses imediatamente anteriores a data do aviso prévio; 
 
10.2 O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77,78 e seguinte da Lei Federal nº. 
8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

10.2.1 Inadimplência de Cláusula contratual por parte da CONTRATADA; 
10.2.2 Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela CONTRATANTE; 
10.2.3 Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem justificativa 

apresentada e aceita pela CONTRATANTE; 
10.2.4 Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA; 
10.2.5 Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato, salvo se autorizada pela 

CONTRATANTE. 
 

11  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
11.1  As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte  dotação orçamentária 
constante no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 
 

12  DA FISCALIZAÇÃO. 
 
12.1 A fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita pela Secretaria da CONTRATANTE, o 
que não exonera, tampouco diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 
inobservância ou omissão das cláusulas contratuais. 
 

13 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1 O objeto do presente contrato poderá ser alterado em conformidade ao art. 65 da Lei Federal n. 
8.666/93. 
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14  DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
14.1 Além das cláusulas deste instrumento, os contratantes declaram conhecer e sujeitar-se às normas da 
Lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, especialmente o caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 do mesmo diploma legal. 
 
 
14.2  Fica nomeado em cumprimento ao Artigo 67 da Lei nº 8.666/93 a servidora LÍGIA TOMAZINI CORRÊA, 
responsável pela execução e fiscalização do presente Contrato e seus Aditamentos. 
 

 
15 DO FORO 

 
15.1 E assim estando ambas as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, perfeitamente justas e avençadas, 
firmam o presente instrumento contratual em presença de 2 (duas) testemunhas nomeadas, fixando desde 
logo como foro competente para dirimir as questões resultantes do presente contrato, o da Comarca de 
Bilac/SP. 
 

 
Bilac - SP, 24 de abril de 2018. 

 
 

_________________________________________________ 
OCIMAR RODRIGUES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC – SP 
CONTRATANTE 

 
 

____________________________ 
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 

Nícolas Teixeira Veronezi 
CPF 225.748.008-26 

 
 

Testemunhas: 
 
_________________________ 
NOME: Lígia Tomazini Corrêa                                                        
RG 26.509.856-7 
 
 
_________________________ 
NOME: Ivanilda Rossini de Oliveira 
RG nº 24.632.224 
 
ASSESSORIA JURÍDICA 
 
BATTAGELLO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
OAB/SP nº 17003 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bilac 
CONTRATADA: Verocheque Refeições Ltda 
Contrato nº (de origem): 02/2018 
 
 
Objeto: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO. 
 
 
 
Advogado(s): BATTAGELLO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

OAB/SP nº 17003 

 
 
 Na qualidade de CONTRATANTE e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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 da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, estamos 
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 Estadual nº 709, de 
14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.  
 

Bilac, 24 de abril de 2018. 
 

 
 
 
 
 
CONTRATANTE  
Ocimar Rodrigues Vieira – Presidente da Câmara  
E-mail Institucional: camara@camarabilac.sp.gov.br 
Assinatura:_____________________  
 
 
 
 
CONTRATADA  
Verocheque Refeições Ltda 
E-mail Institucional: mbarbieri@verocheque.com.br 
Assinatura:________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 
 
 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bilac 
CONTRATADA: Verocheque Refeições Ltda 
Contrato nº (de origem): 002/2018  
 
 
 
Objeto: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO. 
 
 
 
Advogado(s): BATTAGELLO – SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

OAB/SP nº 17003 

 
 
 

Nome Lígia Tomazini Corrêa 

Cargo Diretora Geral 

RG nº 26.509.856-7 

Endereço(*) Rua Thierso Bortoluci, 79 

Telefone 18-99798-1611 

e-mail ligiatcorrea@gmail.com 

 
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso 
não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 
 
 
 
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 
 

Nome Lígia Tomazini Corrêa 

Cargo Diretora Geral 

RG nº 26.509.856-7 

Endereço Comercial do Órgão/Setor Rua Thierso Bortoluci, 79 

Telefone 18-99798-1611 

E-mail camara@camarabilac.sp.gov.br 

 
 

Bilac, 24 de abril de 2018. 
 
 
 

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA 
Presidente da Câmara 


