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CONTRATO Nº 54/2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO MULTIENTIDADES N° 32/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 

HOMOLOGADO EM 09 DE MAIO DE 2022 

 

O MUNICIPIO DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ nº 01.612.528/0001-84, com sede à Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, Bandeirante, SC, CEP 89.905-000, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor CELSO BIEGELMEIER, brasileiro, casado, agricultor, portador 

do CPF nº 423.780.609-04 e Cédula de Identidade nº 1.654.262, SSP SC, residente e domiciliado na Linha Prata, Interior, 

Bandeirante, SC, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa PERSONAL NET TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.687.900/0002-04, com sede à Rua 

Blumenau, nº 178, Loja 02, Bairro América em Joinville - SC, CEP 89.204-250, neste ato representado por seu Sócio 

Administrador Senhor DENY GUAZI RESENDE, , inscrito no CPF nº 157.774.486-15, denominado CONTRATADA,  

pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação n° 32/2022, instaurado sob 

a modalidade Pregão Presencial nº 18/2022, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES 

MAGNÉTICOS OU ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, POSSIBILITANDO O 

PAGAMENTO POR QRCODE VIA CELULAR, AOS SERVIDORES MUNICÍPAIS DE BANDEIRANTE-SC, 
conforme informações constantes no processo licitatório indicado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 

2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 MESES (doze meses), contados a partir do dia 10 DE MAIO DE 2022 

A 09 DE MAIO DE 2023, podendo ser prorrogado por igual período, preservando o interesse público, conforme a Lei 

Federal nº 8.666/93 e com a conveniência administrativa. 

 

2.2. Os preços registrados são fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato e deverá incluir todos e quaisquer 

ônus, quer seja tributário, fiscal ou trabalhista, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer encargos necessários 

a execução do objeto deste Contrato. 

 

2.3. Em caso de renovação, o percentual a ser cobrado pela Contratada a rede credenciada deverá ser o mesmo.  

 

2.4. Anualmente, os valores pagos para cada Servidor serão reajustados nos termos da Lei Municipal nº 1414 de 13 

de abril de 2022, que trata do Auxilio Alimentação e Refeição para os Servidores Municipais, conforme segue:  

 

(...) 

Art. 2º 

§ 2º - Nos anos de 2023 e 2024 o valor do Auxílio Alimentação e Refeição será 

atualizado por ato próprio em 20% (vinte por cento) por ano. 

 

§ 3º - Nos demais anos o valor do Auxílio Alimentação e Refeição será 

atualizado por ato próprio no mês de janeiro de cada ano pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC. 

 

§ 4º - Os § 2º e § 3º não se aplica ao Legislativo, cabendo ao mesmo, por ato 

próprio, nos termos de seu Regimento Interno, a fixação e o reajuste anual do 

Vale Alimentação e Refeição de seus servidores.  

 

§ 5º- Fica autorizado o pagamento retroativo do Auxílio Alimentação e 

Refeição do mês de Março de 2022 

(...) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
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3.1. O valor do presente contrato é apresentado na proposta da CONTRATADA conforme Processo Licitatório nº 32/2022, 

devidamente aprovada pela CONTRATANTE, sendo que a TAXA A SER COBRADA AO COMERCIANTE de 3,80% 

(três virgula oito por cento), entendido este como justo e suficiente pela entrega do objeto licitado, conforme abaixo: 

 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO 
TAXA A SER COBRADA 

AO COMERCIANTE 

1 01 UND CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE CARTÃO 

ELETRÔNICO/MAGNÉTICO PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E 

REFEIÇÃO. 

3,80% (três virgula oito 

por cento) 

  TAXA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC - 0,00 % (ZERO) 

 

1.2. O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE – SC estima que terá um número máximo de servidores no período 

contratual de 155 (cento e cinquenta e cinco), englobando servidores do Município de Bandeirante. Desta forma, o 

VALOR MENSAL MÁXIMO a ser repassado aos servidores será de R$ 23.250,00 (vinte e três mil duzentos e 

cinquenta reais), considerando 15 (quinze) repasses no primeiro ano de vigência contratual, e 12 (doze) repasses nos 

demais anos, chegando a um VALOR MÁXIMO PREVISTO de Repasse aos Servidores de R$ 348.750,00 (trezentos e 

quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 

 

1.2.1. NO PRIMEIRO MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÃO PAGOS OS VALORES RETROATIVOS 

AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME Lei Municipal nº1414 de 13 de abril de 2022. 

 

Nota: o valor de R$ 150,00 refere-se a servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Para servidores com 

carga horária inferior, será pago o valor proporcional, e também poderão ser descontados valores do Auxílio Alimentação e 

Refeição nos Lei Municipal nº1414 de 13 de abril de 2022. 

 

1.3. O quantitativo de servidores trata-se de uma estimativa, podendo ser alterada pela administração pública nos termos 

permitidos pela lei. Nestes, englobam os Servidos do Município de Bandeirante-SC. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

 

Ano Entidade Despesa Recurso 
Complemento do 

Elemento de Despesa 
Valor 

2022 
Prefeitura Municipal 

de Bandeirante-SC 
10 1000 3.3.90.39.99 R$ 0,01 

VALOR TOTAL R$ 0,01 

 

4.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias os 

valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos pagamentos 

das despesas realizadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão EFETUADOS MENSALMENTE por meio de depósito bancário ou boleto bancário após 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura dos Serviços e demais documentos para comprovação no Setor de Contabilidade.  

 

5.2. Os pagamentos do Município de Bandeirante a Contratada procederá da seguinte forma: 

 

1- Mensalmente, o Município/Contratante Repassará a Lista com Todos os Servidores que receberão o Auxilio, 

incluindo os Valor a ser repassado e o Centro de Custo de cada um para a Contratada; 

 

2- A Contratada, criará, em um prazo máximo de 01 (um) dia úteis, os créditos para cada servidor em seus 

respectivos Cartões, com valores de acordo com a solicitação do Município. 
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3-  As faturas a serem pagas pelo Município a Contratada, serão pagas em um prazo máximo de 10 (dez) dias, 

a contar do repasse dos valores aos Servidores Municipais e emissão das Notas Fiscais e Boletos, 

subdivididos conforme solicitação do Município. 

 

5.3. O Município de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa 

CONTRATADA não entregar os produtos de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

 

5.4. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos produtos ao município e realize a cobrança 

financeira dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

 

CLÁUSULA SEXTA -  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. OS CARTÕES DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO 

ELETRÔNICO/MAGNÉTICO PERSONALIZADO COM NOME DO SERVIDOR E DA CONTRATANTE, POR 

MEIO DE SENHA PESSOAL, RECARREGÁVEIS MENSALMENTE. 

 

6.1.1. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR APLICATIVO PARA SMARTPHONES ou SITE NA 

INTERNET, para que os Servidores Tenham Acesso aos dados do Cartão, bem como para possibilitar o pagamento via 

QR-CODE. 

 

6.2. O cartão eletrônico/magnético referente ao auxílio alimentação e refeição, deverá ser aceito como meio de pagamento, 

na rede credenciada pela CONTRATADA, quando da aquisição de gêneros alimentícios ou refeições, sem acréscimos de 

preço em relação ao pagamento à vista.  

 

6.3. Os cartões eletrônicos/magnéticos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Bandeirante, com sede a 

Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, Bandeirante-SC, CEP: 89.905-000, nos prazos estabelecidos a seguir: 

 

 Após assinatura do contrato, o prazo para entrega dos cartões eletrônicos/magnéticos e o cadastramento de 

senha será de até 15 (quinze) dias úteis.  

 

 Os Cartões eletrônico/magnético de cada servidor será arcado pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 

Município de Bandeirante, inclusive frete, independentemente da data da investidura do servidor.  

 

 Em caso de extravio, a segunda via ou a solicitação de cartão adicional, a substituição deverá ser feita, no máximo, 

05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Município de Bandeirante, sem qualquer ônus, inclusive frete.  

 

 Caso os cartões entregues pela Contratada não atendam às especificações contidas no Edital e seus anexos, ou 

apresentem quaisquer defeitos, o Município de Bandeirante os rejeitará, devendo a fornecedora ou executora dos 

serviços, providenciar a sua reposição ou reparação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da notificação.  

 

6.4. Os cartões deverão ser entregues bloqueados e em envelope lacrado, devendo o desbloqueio ser feito através de Central 

de Atendimento Eletrônico pelo usuário ou Aplicativo para Smartphones. Os cartões deverão vir com senhas pré-definidas 

que posteriormente poderão ser alteradas pelos Servidores.  

 

 A Empresa deverá disponibilizar durante toda vigência do contrato um serviço telefônico gratuito para fins 

de informações, como ainda para desbloqueio do cartão ou bloqueio em casos de perda, roubo ou extravio 

do mesmo.  

 

6.5. APÓS 06 (SEIS) MESES DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, O MUNICÍPIO PODERÁ SOLICITAR CARTÕES 

PERSONALIZADOS COM O BRASÃO, IDENTIFICAÇÃO E CORES DO MUNICÍPIO, em designer aprovado 

pela Administração Municipal, em um prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do Município, sem qualquer custo 

adicional ao Município ou a Servidores Municipais.  

 

6.6. O valor do auxílio alimentação, destinados a cada servidor deverá ser pago mensalmente, disponibilizados em uma 

única parcela e reajustados de acordo com a legislação pertinente.  
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6.7. O fornecimento consistirá na disponibilização direta aos servidores, dos valores referentes ao auxílio-alimentação e 

refeição que será repassado a CONTRATANTE pelo Município de Bandeirante – SC. 

 

6.8. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE AO CONTRATANTE, A 

COMPROVAÇÃO DOS CREDITOS NOMINAIS AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS, CONTENDO OS 

VALORES, A DATA DE CRÉDITO E O MÊS DE REFERÊNCIA. 

 

6.9. Todas as despesas referentes à entrega e prestação dos serviços ao Município serão por conta da contratada, despesas 

essas previstas e/ou computadas na proposta. 

 

6.10. A não entrega da dos cartões e prestação dos serviços conforme estabelecido nos itens acima, ensejará a revogação do 

Contrato e a aplicação das sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

7.1. Ao Município de Bandeirante/SC constituem as seguintes obrigações: 

 

7.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 

 

7.1.2. Modificar o Contrato Unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado os 

direitos do contratado; 

 

7.1.3. Rescindir o Contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 8.666/93; 

 

7.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

8.1. Fornecer os valores do Auxílio Alimentação e Refeição em até 01 (um) dia útil após o repasse da lista de 

beneficiários do CONTRATANTE (Município de Bandeirante), na quantidade e valores indicados.  

 

8.2. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MENSALMENTE AO CONTRATANTE, A 

COMPROVAÇÃO DOS CREDITOS NOMINAIS AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS, CONTENDO OS VALORES, 

A DATA DE CRÉDITO E O MÊS DE REFERÊNCIA.  

 

8.3. Manter rede de empresas credenciadas semelhante àquela apresentada por ocasião da proposta, no Município de 

Bandeirante-SC, com possibilidade de efetuar novos credenciamentos a pedido do Município de/ou mediante manifestação 

de interesse dos próprios estabelecimentos locais junto à vencedora do certame, devendo informar periodicamente as 

inclusões e exclusões.  

 

8..3.1. A CONTRATADA deverá Fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitado, relatório contendo a relação das 

empresas e valores pagos a cada Empresa Credenciada. 

 

8.4. A empresa deverá fornecer cartões, confeccionados com os dados a serem informados pela CONTRATANTE, com 

tecnologia que permita o servidor acompanhamento e controle dos créditos disponibilizados.  

 

8.5. A empresa deverá observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer 

outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do 

contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.  

 

8.6. A empresa deverá assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados a seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros.  

 

8.7. O reembolso aos estabelecimentos comerciais credenciados, deverá ser efetuado pontualmente, sob inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, excluindo desde já toda e qualquer obrigação do Município de Bandeirante em 

relação a essa incumbência.  
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8.8. A empresa deverá reembolsar o Município de Bandeirante no prazo de prazo de 10 (dez) dias úteis, o valor de qualquer 

auxílio-alimentação e refeição que este venha a devolver, por qualquer motivo, pelo preço equivalente, garantida à 

Contratada a taxa de administração. 

 

8.9. A empresa CONTRATADA deverá fiscalizar a rede credenciada, de forma a assegurar a qualidade de seus serviços.  

 

8.10. A empresa CONTRATADA deverá manter nas empresas credenciadas e/ou filiadas na sua rede, indicação de adesão 

ao sistema objeto deste contrato. 

 

8.11. A empresa CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando 

ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.  

 

8.12. A empresa CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE sempre que necessário qualquer deficiência em relação 

aos serviços prestados, através de um funcionário devidamente credenciado pela Município de Bandeirante-SC.  

 

8.13. A empresa contratada deverá promover o cadastramento de outros estabelecimentos comerciais de gêneros 

alimentícios e de refeição a pedido do Município de Bandeirante-SC, em função das necessidades que se fizerem presentes, 

sempre conexas ao interesse público para atender a demanda dos servidores desta Prefeitura.  

 

8.14. Disponibilizar durante toda vigência do contrato um serviço telefônico gratuito para fins de informações, como 

ainda para desbloqueio do cartão ou bloqueio em casos de perda, roubo ou extravio do mesmo. 

 

8.15. A transferência de informações, como exclusão e inclusões, bem como informações de valores, a serem 

creditados, deverão ser efetuadas, exclusivamente por meio eletrônico, devendo a CONTRATADA fornecer 

“layout” do arquivo a ser utilizado para tais procedimentos. 

 

8.16. A qualquer tempo o Município de Bandeirante-SC poderá solicitar à empresa contratada comprovação de que 

continua mantendo estabelecimentos comerciais credenciados, ou seja, no momento da contratação e após a execução do 

contrato, deverá dispor de no mínimo 04 (quatro) estabelecimentos credenciados (incluindo supermercados, mercados, 

mercearias e padarias), com sede no MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC.  

 

8.17. A CONTRATADA deverá permitir que os prepostos da CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo e hora o 

fornecimento do objeto licitado. 

 

8.18. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitados quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos sobre o fornecimento do objeto licitado. 

 

8.19. A CONTRATADA deverá se responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto deste Edital, 

formando seu quadro de pessoal necessário e pagando os respectivos salários às suas exclusivas expensas. 

 

8.20. A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, 

próprios de seus funcionários. 

 

8.21. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à 

secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus 

funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da secretaria requisitante, podendo este, para o fim de 

garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

 

8.22.  A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do Contrato a compatibilidade de todas as obrigações 

assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA– DAS PENALIDADES 

 

9.1. Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei 

Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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9.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato enseja 

sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 

 

9.3. Nos termos do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 

 

9.3.1. Advertência; 

 

9.3.2. Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

 

9.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.4. Nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não celebrar Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 

no Contrato e das demais cominações legais. 

 

9.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja relevada a 

multa imposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, atendendo a 

oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela 

unilateral rescisão e sem que caiba pedido indenizatório de qualquer natureza. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. O presente contrato tem como seu fiscal a Sr. EDER LUIZ MARCON (Secretária Municipal de Administração), 

inscrito no CPF sob o nº 024.619.119-83, cabendo-lhe a obrigação de solicitar, conferir, receber e controlar o objeto, em 

conformidade com a qualidade, quantidade e saldo para pagamento, das suas respectivas pastas. 

 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante 

terceiro, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus 

agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores). 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD 
 

12.1. As partes se comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei n.º 13.709/08, 

normativas correlatas e as políticas e orientações institucionais, bem como manifestam livre, informado e inequívoco 

consentimento total para realização de tratamento de dados das informações correspondentes à consecução deste 

instrumento jurídico, pelo período de tempo necessário para o alcance das finalidades contratuais e legais, cientes de que tal 

consentimento poderá ser revogado mediante solicitação via e-mail licitacao@personalcard.com.br e 

licitacao@bandeirante.sc.gov.br.  

 

12.2. As partes comprometem-se, ainda, em caso de incidente de segurança, a comunicar prontamente uma a outra, a fim de 

que sejam tomadas eventuais medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

http://www.bandeirante.sc.gov.br/
mailto:admin@bandeirante.sc.gov.br
mailto:licitacao@personalcard.com.br
mailto:licitacao@bandeirante.sc.gov.br
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13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, como competente para dirimir 

questões oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e acordados, firma o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas. 

 

 

Bandeirante, SC, em 09 de maio de 2022. 

 

 

________________________                                                                                    ______________________________ 

    CELSO BIEGELMEIER                                                                                             DENY GUAZI RESENDE 
        Prefeito Municipal                                                                                    Personal Net Tecnologia de Informação LTDA 

        CONTRATANTE                                                                                                              CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________                                                                             ________________________________ 

Nome: Patricia Posser Hammes                                                                                Nome: Alexandro Rodrigo Trampusch 

      CPF: 828.966.239-49                                                                                                          CPF: 065.814.969-52 

  

 

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente 

Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de 

fiscalizar e gerir o cumprimento deste Contrato no que 

se refere à Secretaria a qual estou vinculado. 

 

__________________________________________ 

EDER LUIZ MARCON 

CPF: 024.619.119-83 

Após análise do conteúdo do presente, verificou-se 

que este cumpre os requisitos exigidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

opinando assim, pela sua assinatura. 

 

________________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Assessora Jurídica 

 OAB/SC 33.558 
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