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TERMO ADITIVO N° 005/2018

TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO N° 009/2015 DECORRENTE

DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00112015, LEI 10.520/2002, VIGENTE DE

28/04/2015 À 27/04/2016, FIRMADO COM VEGAS CARD DO BRASIL

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - EPP, visando a Prestação de serviço de

gerenciamento, implementação, administração, fiscalização, emissão,

fornecimento e manutenção de cartões de VALE-ALIMENT AÇÃO E

VALE-REFEiÇÃO, através de cartões magnéticos com tecnologia on-

line, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e

refeições prontas, através de rede de estabelecimentos credenciados

conforme demanda, destinados aos servidores e estagiários ativos da

Câmara Municipal de Jaguariúna/SP.

Pelo presente instrumento de TERMO ADITIVO, de um lado, CÂMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIÚNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, 1189, centro desta Cidade de Jaguariúna, Estado
de São Paulo e inscrição do CNPJ sob nO51.313.955/0001-30, através de seu Representante Legal
Excelentíssimo Senhor Presidente Vereador ROMILSON NASCIMENTO SILVA, portador do RG
N° 42.181.834-7 SSP-SP e CPF N° 224.361.418-94, doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro, a empresa VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - EPP,
doravante designada CONTRATADA, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes CNPJ sob o n°.
07.278.307/0001-06 sediada na Avenida Brasil n° 831 - bairro Chácara Girassol - Cidade de
Americada Estado São Paulo representada por seu Representante Legal, Sr. GUSTAVO SARTORI
brasileiro, casado, sócio administrador, portador do CPF N° 299.510.218-16 e da cédula de
identidade RG N° 30.460.890-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Francisco Manoel, n° 97,
apartamento 83-A - Jardim Santana - Cidade de Americana, Estado de São Paulo, doravante
denominado CONTRATADO, resolvem restabelecer a avença contratual, aditando-a pelas
considerações abaixo:

CONSIDERANDO:
A necessidade de prorrogação da prestação dos serviços contínuos em gerenciamento,
implementação, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões de
VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO, através de cartões magnéticos com tecnologia
on-line, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios "in natura" e refeições prontas, através
de rede de estabelecimentos credenciados conforme demanda, destinados aos servidores e
estagiários ativos da Câmara Municipal de Jaguariúna/SP.

cláusulas e condições abaixo:
RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO N° 009/2015, mediante
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CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO
1.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, vigendo de 27/04/2018 à
26/04/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA-PREÇO
2.1 Os valores estabelecidos para os cartões Vale-Refeição e Vale-Alimentação tem previsão legal

prevista na Resolução n° 162/2012, Ato da Mesa N° 005/2015 e posteriores alterações. Os
referidos valores poderão ser alterados nos termos previstos.

2.2 Fica alterado o Ato da Mesa para o reajuste em questão para ATO DA MESA N° 004 de
09/04/2018.

2.3 Valor mensal:
2.3.1 O valor contratado inicial sem desconto, na quantidade correspondente ao numero

de funcionários de 32 (trinta e dois) cartões, no valor de R$ 398,00 (trezentos e
noventa e oito reais) para o vale-refeição e R$ 193,00 (cento e noventa e três reais)
referente ao vale-alimentação, totalizando um valor sem desconto em R$ 591,00
(quinhentos e noventa e um reais); sendo que com desconto de taxa administrativa de
- 5,71% ficarão respectivamente em R$ 375,27 (trezentos e setenta e cinco reais e
vinte e sete centavos) para vale-refeição e R$ 181,98 (cento e oitenta e um reais e
noventa e oito centavos) para vale-alimentação, totalizando mensal c/desconto em R$
557,25 (quinhentos e cinqüenta e sete reais e vinte e cinco centavos), fica alterado
para:

2.3.2 O valor do presente termo será sem desconto, na quantidade correspondente ao
numero de funcionários de 40 (quarenta) cartões, no valor de R$ 469,35
(quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para o vale-refeição e
R$ 305,43 (trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos) referente ao vale-
alimentação, totalizando um valor sem desconto em R$ 774,78 (setecentos e setenta
e quatro reais e setenta e oito centavos); sendo que com desconto de taxa
administrativa de - 5,71% serão respectivamente em R$ 442,55 (quatrocentos e
quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), vale-refeição, R$ 287,99
(duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) para vale-alimentação,
totalizando um valor mensal c/desconto em R$ 730,54 (setecentos e trinta reais e
cinqüenta e quatro centavos).

2.4 Valor Global:
2.4.1

2.4.2

O valor contratado inicial sem desconto de R$ 226.944,00 (duzentos e vinte e seis
reais, novecentos e quarenta e quatro reais) e com desconto de taxa administrativa det
- 5,71% em R$ 213.985,50 (duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
cinqüenta centavos), fica alterado para:

e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) e com deSCOlltN,
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taxa administrativa de - 5,71% em R$ 350.659,23 (trezentos e cinqüenta mil,
seiscentos e cinqüenta e nove reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - Embasamento Legal
3.1 - O presente aditamento é formalizado com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, também
previsto na clausula 7.2 - Vigência do Contrato 009/2015 e Ato da Mesa n° 004/2018.

CLÁUSULA QUARTA - Dotação Orçamentária
4.1 - As despesas decorrentes deste instrumento, no corrente exerClClO, correrão por conta da
dotação orçamentária classificada 3.3.90.39.40 - Ficha 10 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica, desta Casa de Leis.

CLÁUSULA QUINTA - Ratificação
5.1 - Ficam ratificadas, permanecendo em vigor, todas as demais Cláusulas e disposições do
CONTRATO N° 009/2015, não modificadas pelo presente TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEXTA - Publicização
6.1 - Este Poder Legislativo promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial
do Município, conforme disposição Legal da Lei 8.666/93, art. 61 em seu parágrafo único.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fiscalização
7.1 - Este Poder Legislativo encaminhará o presente TERMO ADITIVO a seu CONTROLE
INTERNO bem como arquivo XML ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do AUDESP FASE IV.
7.2 - O Fiscal nomeado do presente termo através de portaria n° 30/2017, Alzira Eleani de Campos
Souza Venturini, continua o mesmo.
7.3 - Fica nomeada como Gestor do presente termo através de portaria n° 25, ROSANGELA
MOREIRA DE SANTANA RIBEIRO.

CLÁUSULA SÉTIMA - Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Jaguariúna para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
TERMO ADITIVO, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.

jurídico efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO DE
ALTERAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2015 em 03 vias de igual teor e forma para um só e
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Jaguariúna,23 de abr: >áe 2018.

Vereador

V reador / Presidente

/

1 ~~~~~~----------
Rosangela

CPF: 184.264.758-09
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