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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ, DE OUTRO, ALELO S.A. 

 

  
 

Pelo presente instrumento, de um lado,  o  ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 00.394.577/0001-25, situado a Rua 
General Rondon nº 259, Palácio do Setentrião - Centro - Macapá, CEP: 68.908-908 por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, 
inscrita no CNPJ nº 11.772.855/0001-57, situada na Rua Rio Vila Nova, nº 07, Centro, na 
Cidade de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68.900-000, através de sua Secretária de 
Inclusão e Mobilização Social, nomeada pelo Decreto nº 0333/2019-GEA, Sra. ALBA NIZE 
COLARES CALDAS, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 
041509 SSP/PA, CPF nº 316.133.812-04, sediada no Estado do  Amapá , doravante 
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ALELO S/A, com sede na 
Alameda Xingu 512,  Edifício Evolution Corporate, 3º e 4º andares, Alphaville, CEP 06455-
030, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 
no 04.740.876/0001-25, representada por seus representantes legais Helio Romulo 
Barone, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
RG nº 43.707.292-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 317.735.928-82, e, Marcio Alves 
Alencar, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
RG nº 62.441.913-7 – SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 072.003.057-90, doravante 
denominada CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO, com cláusulas e condições seguintes:  
 
  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços especializados de 
administração de benefício de auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico com chip 
e/ou tarja magnética, para pagamento na aquisição de gêneros alimentícios para os 
beneficiários indicados pela CONTRATANTE durante o período de situação de emergência 
de saúde pública declarada por meio da Lei Federal no. 13.979/2020 (“Lei 13979”), e 
Decretos estaduais de nº1.375 e 1.377 de 20/03/2020 para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) e Lei 8.666/93 no que couber, conforme 
especificações estabelecidas neste documento.  
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1.2 A especificação pormenorizada do objeto contratado, os requisitos e as 
condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades 
específicas estão indicadas no competente Projeto Básico Anexo, que integra e 
complementa este contrato. 
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

2.1 O prazo de vigência do contrato será de 2 (dois) meses, contados a partir de 
07 de abril de 2020, prorrogável por 1 (um) mês, por se tratar de contratação emergencial. 
 
2.2 O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da 
CONTRATANTE em caso de inexecução total ou parcial do objeto pela CONTRATADA ou 
em caso de cessação da situação de emergência de saúde pública que deu ensejo à 
contratação, além das demais hipóteses legais.  A rescisão do contrato será efetivada após 
o regular processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório 
e à prévia e ampla defesa. 

 
2.3 Em caso de rescisão do contrato, não haverá novas disponibilizações de 
créditos para utilização pelos beneficiários, assegurada, contudo, a utilização dos créditos 
disponíveis pelo período adicional de   03 (três)    meses, após o qual os saldos ainda 
existentes serão cancelados. 

 
2.4 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato ou ajuste, 
a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a expurgar todos os cartões que possuírem 
saldos remanescentes, ocasião em que  a CONTRATADA encaminhará relatório 
informando os  saldos remanescente à CONTRATANTE  para que esta possa solicitar a 
restituição dos saldos financeiros remanescentes, que serão entregues à entidade ou 
órgão repassador dos recursos em até 40 dias úteis do envio do aceite pela 
CONTRATADA,  sendo que a responsabilidade perante os beneficiários em relação aos 
saldos remanescente restituídos a CONTRATANTE será única e exclusiva da 
CONTRATANTE, que responderá por qualquer prejuízo que esta restituição venha a 
causar, perante os beneficiários e a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1 Pela prestação dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais 
condições estipuladas neste instrumento, a CONTRATANTE pagará de forma antecipada 
à CONTRATADA, em 1 (uma) única parcela, o valor global estimado de R$ 5.049.600,00 
(Cinco Milhões Quarenta e Nove Mil e Seiscentos Reais), o que resultará no repasse de 
um crédito no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser disponibilizado a cada 
um dos beneficiários dos cartões, o qual corresponderá a 02 (dois) meses de benefício, 
acrescido da taxa de administração respectiva, no percentual indicado na tabela abaixo. 
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ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR ESTIMADO DE CRÉDITO POR 
CARTÃO (CORRESPONDENTE A 02 
MESES) 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

1 

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 
Projeto Basico. 

R$ 240,00 0% R$ 5.049.600,00 

 

3.2 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Lei Orçamentária em vigor. 
 
CLÁUSULA QUARTA– DO PAGAMENTO  
 

4.1 Os pagamentos serão efetuados de forma antecipada, por meio ordem 
bancária, sendo certo que créditos relativos aos benefícios somente serão 
disponibilizados aos beneficiários após o efetivo processamento pela CONTRATANTE, 
observados os prazos estabelecidos no Projeto Básico. 
 
4.2 O documento fiscal relativo à prestação de serviços deve ser apresentado 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo máximo 10 (dez) dias após o 
processamento da ordem bancária e data da disponibilização dos créditos aos 
beneficiários, em conformidade com a legislação aplicável. 

 

4.3 Os dados da conta para pagamento são os seguintes: Cia Brasileira de 
Soluções e Serviços, CNPJ: 04.740.876/0001-25, Banco do Brasil – 001, Agência 3070-8, 
Conta Corrente: 10334-9. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

5.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
a) fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos 
que possuir, pertinentes à execução do presente contrato, prestando os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  
b) receber o objeto do contrato em conformidade com as especificações do 
Projeto Básico e nas formas aqui definidas; 
c) fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato; 
d) notificar a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na execução 
do  objeto, especificando as não conformidades; 
e) efetuar os pagamentos devidos conforme disposto neste instrumento e de 
forma antecipada à disponibilização dos benefícios; 

DocuSign Envelope ID: 7732911B-7DB0-47F4-ADEC-CEAC2BD76E43



4 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS 

 
 

f) distribuir os cartões aos respectivos beneficiários, respondendo pela 
guarda, controle e por eventual perda, furto e roubo dos cartões que estejam em 
sua posse até a entrega destes aos beneficiários, sendo responsável por comunicar 
imediatamente a CONTRATADA sobre quaisquer desses eventos;  
g) comunicar a CONTRATADA sobre a atualização de dados cadastrais dos 
beneficiários; e 
h) fornecer somente informações verdadeiras, claras, precisas e legítimas 
para os fins deste contrato, respondendo por qualquer informação falsa ou 
incorreta que vier a fornecer à CONTRATADA e pelos prejuízos daí resultantes. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
   
6.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as 
especificações técnicas e, ainda, com observância do Projeto Básico; 
b) prover os serviços contratados com pessoal adequado e capacitado em 
todos os níveis de trabalho, assumindo todos os ônus e despesas relativos ao 
pessoal alocado para a prestação dos serviços; 
c) comunicar à CONTRATANTE por escrito e tão logo constatado qualquer 
problema ou anormalidade que prejudique ou impossibilite a execução de qualquer 
obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
d) responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;  
e) manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e 
qualificação, apresentando documentação atualizada à CONTRATANTE sempre que 
solicitado;  
f) comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração de seus dados 
cadastrais, para atualização; 
g) estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura 
necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato; 
h) não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com 
menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor 
de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos; e 
i) assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições 
análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em 
razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe 
social, nacionalidade. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
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7.1 Caberá à CONTRATANTE, por meio de funcionário(s) por ela designado(s) 
como gestor(es) deste contrato, fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, a fim de 
que seja garantida a fiel execução do objeto contratado, fazendo cumprir todas as 
disposições da legislação em vigor e do presente contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

8.1 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 
comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a CONTRATANTE, a qualquer 
tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.  
 
8.2 Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos que forem devidos 
em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles 
decorrentes. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  

9.1. O atraso injustificado na disponibilização de benefícios e/ou na entrega de 
cartões, por culpa exclusiva da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, sujeitará a 
CONTRATADA, multa administrativa de caráter compensatório em montante 
equivalente a até 0,5% (meio por cento) sobre o valor do crédito não carregado ou do 
saldo do cartão não postado, por dia de atraso, limitado ao período máximo de 10 (dez) 
dias. 
 

9.1.1. Em caso de inexecução total dos serviços contratados será aplicada multa 
administrativa de caráter compensatório em montante equivalente a 0,5% 
(meio por cento) sobre o valor total remanescente do contrato. 

 
9.2. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista, a inexecução injustificada total ou 
parcial do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA poderá ensejar a sua rescisão, 
garantida a defesa prévia. 
 
9.3. A aplicação de qualquer sanção será objeto de processo administrativo, 
antecedido de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os 
fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a 
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, 
assegurados ao interessado o contraditório e a defesa prévia. 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 À CONTRATANTE é assegurado, em qualquer hipótese de rescisão ou não 
prorrogação do ajuste, a continuidade da prestação dos serviços, durante um período de 
até 90 (noventa) dias, a fim de evitar brusca interrupção, independentemente da 
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subscrição de termo aditivo, sendo certo que se entende pela continuidade da 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, não 
havendo, em nenhuma hipótese, disponibilização pela CONTRATADA de novos créditos 
nos cartões enquanto os valores a eles correspondentes não forem integralmente 
recebidos pela CONTRATADA. 
 
10.2 A CONTRATANTE declara que cumpriu todas as formalidades necessárias 
para a dispensa de licitação de que trata o art. 4º e seguintes da Lei 13979, bem como 
atendeu todas as regras regulamentares, estatutários e/ou societários a que a 
CONTRATANTE está sujeita, para a assinatura do presente instrumento. A CONTRATANTE 
compromete-se, ainda, a divulgar este instrumento, na forma da lei. 

 
10.3 A CONTRATADA fica autorizada a subcontratar serviços acessórios para 
atendimento deste contrato, vedada a subcontratação integral do objeto contratual. 

 
10.4 No caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá como única e 
exclusiva responsável perante a CONTRATANTE. 
 
10.5  Em caso de conflito entre as previsões específicas deste instrumento e as 
disposições não cogentes da Lei 13979 e da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes aplicáveis à sua execução, prevalecerá o disposto neste Contrato.  
 
10.6 A CONTRATADA declara estar ciente de que a assinatura deste contrato 
indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas 
as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 
 

10.7 O Projeto Básico é parte integrante e indissociável do presente contrato. 
 

10.8 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de 
quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou 
precedente. 
 

10.9 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar 
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO 
 
11.1 O foro da Comarca da CONTRATANTE será competente para dirimir 
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.  

 
 

 
E por estarem as partes de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento em 
02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Barueri, 07 de abril de 2020.  
 

 
______________________________________ 

ALBA NIZE COLARES CALDAS 
Secretaria de Inclusão e Mobilização Social – SIMS 

Decreto nº 0333/2019-GEA 
 

CPF/MF: 316.133.812-04 
 
 
 

 

________________________________________________________________ 

ALELO S.A. 

Helio Romulo Barone// Marcio Alves Alencar 

CPF/MF: 317.735.928-82// 072.003.057-90 

 

Testemunhas: 

 

 

 

   Nome: Eduardo C Tavares                                 Nome: Marlucy Rodrigues Novaes 

Deodato 

CPF/MF: 007.357.239-07  CPF/MF: 001.877.171-84 

 

. 
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required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the 

terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the 

DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 

Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 

‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 

DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: amsilva@alelo.com.br 

 

To advise Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at amsilva@alelo.com.br and in the 

body of such request you must state: your previous email address, your new email address.  We 

do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to amsilva@alelo.com.br and in the body 

of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone 

number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to amsilva@alelo.com.br and in the body of such request you must state your 

email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information 

from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for online 

documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos as described 

above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, 

disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to 

be provided or made available to you by Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos 

during the course of your relationship with Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
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