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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E HABITAÇÃO 

 

NOTIFICAÇÃO 
 
 

Guaraí - TO, 20 de julho de 2022. 
 
 

NOTIFICADA: CONVENIOS CARD ADMINISTRADOREA E EDITORA 
LTDA EPP - CNPJ: 08.656.963/0001-50 - Sede: Rua General Osorio, n 
569, cidade de Pirassununga/SP 

 
 

A Prefeitura Municipal de Guaraí por intermédio do Fiscal de 

Contrato, qualificado, desejando prover a continuação e ressalva de seus direitos, 

bem como manifestar intenção de modo formal, vem NOTIFICAR a empresa: 

CONVENIOS CARD ADMINISTRADOREA E EDITORA LTDA EPP, inscrita no 

CNPJ: 08.656.963/0001-50, com Sede a Rua General Osorio, n 569, cidade de 

Pirassununga/SP, também supra qualificada, nos termos que a seguir articula: 

Considerando que a empresa CONVENIOS CARD 

ADMINISTRADOREA E EDITORA LTDA EPP é vencedora da Licitação tipo Pregão 

Eletrônico n° 016/2022 – contrato n° 031/2022, firmado em 23/05/2022, válido até 

22/05/2023, cujo objeto encontra-se discriminado na Ata de Realização de Pregão 

Eletrônico 0016/2021. Tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 

GERENCIAMENTO, EMISSÃO, E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA 

FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA 

SIMILAR PARA OS SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO DE 

GUARAÍ - TO. 

Considerando que A NOTIFICANTE usando da sua idoneidade 

citada no Contrato nº 031/2022: CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA -  § 2º. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE - Itens, 3, 4 e 6, do não cumprimento, fica a empresa passiva das 

sanções prevista na Clausula 4 do Contrato 031/2022, bem como de demais 
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sanções e penalidades previstas no Processo 1210/2022, do Pregão Eletrônico 

016/2022. 

Considerando que a empresa Contratada mediante constatação 

abaixo, não vêm cumprindo suas obrigações contratuais junto aos fornecedores do 

objeto contratado, uma vez que, constantemente estamos recebendo relatos dos 

fornecedores e dos servidores sobre os relatos das empresas credenciadas sobre o 

atraso no pagamento. Observamos que a falta de pagamento aos fornecedores 

cadastrados na cidade de Guaraí e Região, tem gerado transtornos e atrasos na 

execução dos serviços, uma vez que, sendo o objeto visando o FORNECIMENTO DE 

VALE ALIMENTAÇÃO, para os servidores que compõem o quadro funcional do 

município de Guaraí –TO.  

         

 

Foto tirada do Balcão de atendimento 

do Supermercado Giglios, 
 

 Considerando que, os atrasos nos pagamentos aos fornecedores, faz 

com que estes, estejam recusando a venda no cartão VALE ALIMENTAÇÃO, para 

aquisição dos objetos alvo do processo licitatório, o que a dois meses estão com 

pagamentos atrasados por parte da empresas dos serviços prestados”, e 

“suspenderão o atendimento ao Cartão Convênios Card, gerando constrangimentos 

aos servidores, conforme registro aviso existente no balcão de atendimento de um 

dos fornecedores cadastrados: 

Considerando que a contratante faz saber que, informou a empresa 

frente ao atrasos dos pagamentos junto aos fornecedores, uma vez que, como já foi 

mencionado anteriormente, “frente a recusa dos fornecedores cadastrados pela 

empresa licitada para a execução dos serviços”, onde “alegando o não recebimento 
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dos serviços prestados”, apontavam que “não estariam fornecendo até o recebimento 

dos atrasados”.  

Contudo, a Administração, entrou em contato com a empresa através 

do e-mail financeiro@convenioscard.com.br, e do telefone (71) 9946 - 4970, 

cobrando a regularização dos serviços uma vez que, prevê que é de competência da 

empresa contratada “reembolsar pontualmente a rede de estabelecimento 

credenciados, pelo valor efetivamente consumido, ficando claro que o 

município não responde solidário ou subsidiariamente por esse pagamento, 

que é de total responsabilidade da CONTRATADA”.  

O não comprimento do objeto, traz prejuízo à Contratante que, além 

de não receber os serviços contratados, poderá ter seu “nome vinculado ao não 

pagamento”, tendo em vista que à possível inadimplência contratual por parte da 

Contratante, o que diretamente traria prejuízo comercial, social e político. Há que se 

observar que, a Contratante tem mantido seu compromisso fielmente, estando em dia 

com seu compromisso junto a empresa contratada para o gerenciamento de cartão. 

 

Contudo pode ser notado, que por várias vezes a Contratante buscou 

contato com a empresa licitada, demonstrando preocupação com os serviços 

prestados e buscando sanar demandas quanto ao comprimento do objeto. Nas 

imagens, podemos notar que, o financeiro da empresa, e aponta que “Não é de nossa 

conduta nos mantermos afastados de nossas obrigações, seja com o ente público, 

privado, beneficiários ou fornecedores. Sendo assim, estaremos averiguando os fatos 

e retornaremos o mais breve possível com uma posição.” e que já retornaria, mas até 
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o momento: 20/07/2022, não recebemos o retorno do contato e os serviços ainda 

continua boqueados.  
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    Ressalto que, o não cumprimento com a oferta do objeto licitado, por 

parte da empresa licitada, uma vez que está é a responsável por garantir a prestação 

dos serviços pelos credenciados, dando assim origem para o não cumprimento do 

Edital e seus anexos, sendo CAUSA para a presente notificação, o descumprimentos 

dos itens e clausulas do Pregão Eletrônico n° 016/2022, cujo objeto encontra-se 

discriminado Processo n° 1210/22022, Contrato n° 031/2022. 

    Todavia, a contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias a partir dessa 

publicação para atendimento ao requerido. O prazo se dá em virtude dos contatos já 

realizados, o que compravam a ciência dos ocorridos pela empresa. Do outro lado, 

temos a urgência em realizar solicitações de compra junto ao comercio credenciado, 

uma vez que, no dia 01/08/2022, todos os servidores desta Prefeitura contam com a 

prestação de serviços juntos aos estabelecimentos credenciados. 

 

Submeta-se à empresa notificada. 

 

PUBLIQUE-SE! 

 

 

 

VILMA MARIA FERREIRA DA SILVA 

Fiscal de Contrato 

Portaria n° 2.474/2022 
 

mailto:gabinetedoprefeito@guarai.to.gov.br
https://www.facebook.com/PrefeituraDeGuarai
https://www.instagram.com/prefeituradeguarai/
https://guarai.to.gov.br/portal/

