
                                                                                                                

 

  

 

 

Rua Automóvel Clube, S/N, Vilar dos Teles         Tel. (21) 3031-2828      CEP: 25.565.171 

CNPJ 21 583 042/0011-44 

 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de vale 
refeição para atender ao Edital de Chamamento nº 010/2012 da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro para administração por Organização Social de Saúde do Hospital da 
Mulher Heloneida Studart. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) está localizado na Av. Automóvel 

Clube S/N, Vilar dos Teles, São João de Meriti – RJ, inserido na Macrorregião Metropolitana I, 
com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a cidade do Rio de Janeiro (fonte: 
IBGE Censo 2010).  

O HMHS estrutura-se com perfil de hospital especializado para atenção de gravidez de 
alto risco com terapia intensiva materna, neonatologia com terapia intensiva neonatal, 
ginecologia de média complexidade, mastologia e acompanhamento da doença trofoblástica 
gestacional, para demanda de internação e ambulatório, referenciada através da Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).  

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de gestão 
compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, 
observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde, preservando-se a 
missão da SES/RJ e o contido no Contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
 A CONTRATADA prestara serviços de administração e emissão de cartões magnéticos ou 
cartões com chip, e também disponibilizará, em tais cartões, dos respectivos beneficiários, 
valores em Reais pré-determinados pela CONTRATANTE. 
 
 
 

Detalhamento dos serviços 

Quantidade de Cartões 25 

Valor mensal por Cartões  R$         120,00  
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Relatório para 
Contratação de 
Fornecedor de Vale 
Refeição 

Área/Setor Requisitante: 
Administrativo 

Unidade: Hospital da Mulher Heloneida Studart 
São João do Meriti, 01 de Maio de 2017.  
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de fornecimento de vale refeição para a 
alimentação de menores aprendizes durante os dias em que tiverem curso fora da unidade 
hospitalar em que prestam serviço, visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade 
previstas no contrato de gestão celebrado. 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação das seguintes empresas prestadoras de serviços: 

 

• ALELO 

• SODEXO 

• TICKET 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Foi escolhida a empresa alelo, por apresentar os melhores valores e a melhor proposta entre as 
empresas avaliadas. 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: ALELO – COMPAHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 

4.2 - Nome fantasia: ALELO 

4.3 - Endereço: Alameda Rio Negro, nº 161 – Ed West Point, 17º andar 

4.4 - Bairro: Alphaville  

4.5 - Cidade: Barueri   

4.6 - Est.:  São Paulo   

4.7- CEP:  06.454-000 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  
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4.10 - CNPJ:  04.740.876/0001-25 

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: O objeto deste documento é apresentar a proposta de fornecedores de 
vale refeição para alimentação de menores aprendizes  durante os dias em que tiverem cursos fora 
da unidade hospitalar em que prestam serviço. 
 
5.2 - Data de início do contrato 01 de maio de 2017. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: Valor mensal: R$1.800,00 (Mil e oitenta reais) para 09 jovens 
aprendizes, referente carga de R$15,00 (quinze reais) por refeição durante duas vezes por semana 
(dias que são prestados os cursos fora da unidade) com tarifa de disponibilização do benefício de 
R$3,52 (três reais e cinqüenta e dois centavos) por cartão e tarifa de emissão de cartão de R$3,00 
(três reais). 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$13.367,16 (Treze mil, trezentos e sessenta e sete reais de 
dezesseis centavos). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato:  Poderá ser aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INTCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital da Mulher Heloneida Studart.   
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Serviço em horário comercial, conforme 
agendamento prévio com a equipe da unidade. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever):  -  
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Sócios devidamente habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: O pagamento ocorrerá mediante o envio da nota fiscal 
acompanhado das devidas medições que comprovam a execução do serviço. 
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5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 

Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 

Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 
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5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando: 

 
� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 
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Boleto Banc�rio

Transferência banc�ria
Banco Ita!

Formas de Pagamento

Prazos de Entrega
POL�TICA DE ENTREGA

Prazo de entrega de cart!es e senhas: 

Cart"es novos e vouchers ser#o entregues em até 5 (cinco) dias !teis nas capitais dos Estados Brasileiros e em até 7(sete)

dias !teis nas demais localidades, contados a partir da data do recebimento do pedido sem erros. Nos casos de pedidos pré-

pagos, ap$s a identificaç#o do pagamento.

Observaç!es Importantes:

O dia do envio do pedido n#o ser� contado como um dia !til no c�lculo da data de entrega; Para pedidos encaminhados ap$

volvidos para correç#o. O prazo médio para devoluç#o é de 1 (um) dia !til ap$s o envio do mesmo.

Sua entrega ser� realizada por uma empresa contratada e homologada pela Ticket®, podendo esta ser uma empresa de

transporte de valores, courier ou Correios. Por quest"es de segurança n#o ser� poss%vel agendar o hor�rio da sua entrega.

Sendo assim, a mesma sempre ser� realizada em hor�rio comercial (das 8h às 18h), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Em caso de ausência do recebedor e/ou pessoa habilitada, a empresa transportadora ir� realizar mais duas tentativas de

entrega, nos pr$ximos 2 (dois) dias !teis subsequentes à primeira tentativa. & de responsabilidade da empresa-cliente que o

endereço de entrega tenha sido informado corretamente e de forma completa, para que seu pedido seja entregue na data

prevista. Todos os nossos produtos s#o cuidadosamente embalados em envelopes de segurança que, caso abertos, n#o

permitem que sejam novamente lacrados. Sua entrega deve chegar sem qualquer tipo de violaç#o. Caso esteja violada, n#o a

receba.

PRAZOS OPERACIONAIS

Prazo de entrega de cart!es e senhas:

Em até 05 dias !teis* ap$s a data do pedido (n#o contando a data de envio do pedido);

RESULTADO DA SIMULAÇÃO

Ticket Restaurante

Valor mensal (Por cart#o) R' 440,00

Dias +teis por Mês 22

Quantidade de Cart"es 8

Subtotal: R' 3.520,00

Taxa de Emiss#o (Por cart#o) R' 4,00

Taxa de Administraç#o R' 5,75

  

TOTAL: R' 3.598,00

Confira o Total de Investimentos
e contrate agora mesmo o melhores
benefícios para seus colaboradores!

Total de tarifaç#o R' 78,00

Total do benef%cio R' 3.520,00

Total Geral R$ 3.598,00



Prazo de reemiss"o de cart!es e senhas:

05 dias !teis* ap$s a data do pedido (n#o contando a data de envio do pedido);

Disponibilizaç"o do benef#cio:

03 dias !teis ap$s data do pedido, se n#o houver inadimplência;

Cancelamento de pedidos:

Até 02 dias !teis antes da disponibilizaç#o dos créditos;

Validade do benef#cio:

90 dias ap$s a !ltima disponibilizaç#o do benef%cio no cart#o.

*Para as capitais. Nas demais localidades em até 07 dias !teis.

Para os pedidos pré-pagos, a data é considerada ap$s a compensaç#o banc�ria (média de 48h)

 

Termos de Serviço

TICKET RESTAURANTE

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado TICKET SERVI6OS S/A, CLIENTE brasileira com sede na Av. Paulista, 2.313, 10< andar, S#o
Paulo (SP), inscrita no CNPJ sob o n< 47.8==.934/0001-74, Inscriç#o Estadual n< 114.828.3=3.111, doravante denominada >TICKET>; e, de outro lado, a CLIENTE j�
devidamente qualificada previamente em formul�rio cadastral eletrônico, doravante denominada >CLIENTE>, resolvem firmar o presente Contrato de Prestaç#o de
Serviços, conforme as seguintes cl�usulas e condiç"es.

1. DEFINI%&ES

1.1. Quando empregadas no presente contrato, e/ou documentos relacionados com sua execuç#o, as denominaç"es adiante relacionadas significar#o,
respectivamente:

a) CLIENTE é a pessoa f%sica ou jur%dica cliente da TICKET, devidamente cadastrada no SISTEMA Ticket de Pedidos.

b) CART?O TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO -- Cart#o eletrônico de emiss#o e propriedade da TICKET cedido à CLIENTE, e entregue ao USUFRIO para a
realizaç#o de TRANSA6?O na rede de ESTABELECIMENTOS credenciados;

c) USUFRIO - pessoa f%sica, portadora do CART?O TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO, emitido pela TICKET, habilitado a realizar TRANSA6?O na rede de
ESTABELECIMENTOS credenciada;

d) SENHA - c$digo eletrônico secreto, determinado pela TICKET, individualizado para cada cart#o, encaminhado à CLIENTE, em envelope lacrado, a qual ser�
sempre respons�vel pela entrega ao USUFRIO, constituindo sua utilizaç#o assinatura eletrônica do USUFRIO, valendo, para todos os efeitos da Lei e do Contrato,
como express#o inequ%voca de sua vontade, especialmente por ocasi#o de TRANSA6GES junto ao ESTABELECIMENTO credenciado;

e) ESTABELECIMENTO - Os estabelecimentos comerciais, voltados ao segmento de RESTAURANTE, tais como, exemplificativamente, restaurante, lanchonetes,
padarias e similares devidamente credenciados pela TICKET;

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento de TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO, pela TICKET à CLIENTE, cabendo à TICKET, ainda, disponibilizar
uma rede de estabelecimentos comerciais (ESTABELECIMENTO) aptos a servirem refeiç"es prontas ao trabalhador portador do TICKET RESTAURANTE®
ELETR@NICO (USUFRIO), tudo em conformidade com a legislaç#o vigente do Programa de Alimentaç#o do Trabalhador - PAT.

3. OBRIGA%&ES DA TICKET

3.1. A TICKET, por força deste contrato, obriga-se a:

a) Wornecer à CLIENTE, mediante o pagamento do valor facial e respectiva TAXA DE ADMINISTRA6?O, o CART?O TICKET RESTAURANTE® - ELETR@NICO, na
quantidade requisitada, juntamente com a respectiva SENHA e O guia de utilizaç#o do CART?O TICKET RESTAURANTE® - ELETR@NICO, nos prazos estipulados
quando da confirmaç#o do pedido, condicionado ao efetivo recebimento do pagamento até a data de vencimento apresentada.

b) Substituir, o CART?O TICKET RESTAURANTE® - ELETR@NICO, em de extravio, roubo,furto, dano ou defeito, no prazo de 7 (sete) dias !teis, contados da data de
recebimento do valor referente às taxas de reemiss#o do CART?O TICKET RESTAURANTE® - ELETR@NICO;

c) Disponibilizar os valores determinados pela CLIENTE a t%tulo de benef%cio RESTAURANTE-convênio, a cada CART?O TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO,
para utilizaç#o dos USUFRIOS, na data determinada pela CLIENTE;

d) Manter rede de ESTABELECIMENTOS credenciados, garantindo a aceitaç#o do CART?O TICKET RESTAURANTE® - ELETR@NICO;

e) Assumir, de forma exclusiva, a responsabilidade de reembolsar a rede de ESTABELECIMENTOS credenciados ao SISTEMA TICKET RESTAURANTE® -
ELETR@NICO, rigorosamente nos prazos e condiç"es pactuadas;

f) Desenvolver, em conjunto com a CLIENTE, esforços de conscientizaç#o do USUFRIO, para a adequada utilizaç#o do CART?O TICKET RESTAURANTE®
ELETR@NICO

3.2. Para utilizar o SISTEMA Ticket de Pedidos e obter a prestaç#o dos serviços nele previstos, o CLIENTE dever� aceitar o contrato de prestaç#o de serviços
relacionado a cada produto da Ticket.

3.3. O CLIENTE dever� fornecer informaç"es precisas.

3.4. O CLIENTE responder� civil e criminalmente por qualquer informaç#o falsa, incorreta ou imprecisa que vier a fornecer à Ticket®.



3.5. O CLIENTE é respons�vel pela guarda e sigilo da senha que lhe da acesso aos serviços dispon%veis no SISTEMA TICKET de Pedidos, bem como por suas
eventuais alteraç"es.

4. OBRIGA%&ES E RESPONSABILIDADES DA CLIENTE

4.1. A CLIENTE, por força deste contrato, obriga-se a:

a) Realizar o pedido de TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO exclusivamente através dos meios eletrônicos disponibilizados pela Ticket através da internet,
observando a antecedência m%nima necess�ria à entrega dos produtos nas datas desejadas;

a.1) Caso o CLIENTE n#o receba a confirmaç#o do pedido através de correspondência eletrônica (e-mail), ou qualquer outro meio, a CLIENTE dever� entrar em
contato com a TICKET para confirmar o recebimento do pedido.

b) Efetuar o pagamento antecipado do VALOR WACIAL, da TAXA DE ADMINISTRA6?O e de eventual TAXA DE ADMINISTRA6?O ADICIONAL (referente a taxas de
entrega, emiss#o, reemiss#o e outras), em conformidade com os valores estipulados quando da confirmaç#o do pedido.

c) Assumir total e exclusiva responsabilidade pela guarda e manipulaç#o dos TICKET RESTAURANTEâELETR@NICO, ap$s a realizaç#o de sua entrega pela
TICKET.

d) Orientar com rigor o USUFRIO, no sentido de que n#o seja desvirtuada a utilizaç#o do TICKET RESTAURANTEâELETR@NICO para qualquer outra finalidade que
n#o a aquisiç#o de refeiç"es prontas na rede de ESTABELECIMENTOS credenciados, em consonância com o estabelecido nas normas que regem o Programa de
Alimentaç#o do Trabalhador - PAT;

e) Instruir o USUFRIO na forma de uso do SISTEMA TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO, inclusive no tocante ao uso do CART?O TICKET RESTAURANTE®
ELETR@NICO, da SENHA e do guia de utilizaç#o do CART?O TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO

e.1.) Instruir o USUFRIO, além do disposto na al%nea >e> acima, e demais disposiç"es constantes no guia de utilizaç#o do CART?O TICKET RESTAURANTE®
ELETR@NICO, quanto ao seu dever de comunicar, imediatamente, à TICKET, através do Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, eventuais casos de dano,
extravio, roubo ou furto do CART?O TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO, responsabilizando-se por eventuais preju%zos ou danos causados a TICKET ou a
terceiros, em face da demora na referida comunicaç#o, e ainda, quanto a validade do benef%cio RESTAURANTE convênio;

g) Aceitar os termos deste contrato, o nome e a qualificaç#o da CLIENTE, passam a fazer parte do cadastro da TICKET, que poder� deles se utilizar, respeitadas as
disposiç"es legais em vigor.

h) Wornecer informaç"es verdadeiras e precisas, tanto no que se refere aos dados cadastrais, bem como em relaç#o aos pedidos.

5. VALIDADE DO BENEF�CIO RESTAURANTE CONV'NIO

5.1. Na hip$tese de o USUFRIO deixar de integrar o SISTEMA TICKET RESTAURANTE® ELETR@NICO, ou tenha suspensa sua participaç#o por qualquer motivo, a
TICKET obriga-se a manter dispon%vel os valores j� concedidos pela CLIENTE a t%tulo de benef%cio RESTAURANTE-convênio ao CART?O TICKET RESTAURANTE®
ELETR@NICO, pelo per%odo de até 90 (noventa) dias contados da data da ultima disponibilizaç#o.

6. PAGAMENTO

=.1. Os valores a serem pagos pela CLIENTE ser#o aqueles estipulados quando da confirmaç#o do pedido.

=.2. -Todos e quaisquer pagamentos devidos pela CLIENTE à TICKET, ser#o efetuados antecipadamente, através de pagamento de bloqueto banc�rio (boleto ou
ficha de compensaç#o), transferência eletrônica de fundos, ou outros meios que estejam dispon%veis.

=.3. � Considerando que os serviços e produtos disponibilizados pela TICKET por força deste contrato, consistem na emiss#o de um cart#o personalizado e,
portanto, imposs%vel de ser reutilizado pela TICKET, declara-se ciente a CLIENTE de que o pagamento confirma, de forma irrevog�vel, a intenç#o do CLIENTE de
adquirir os produtos e serviços solicitados. Desta forma, n#o ser#o aceitos pedidos de cancelamento dos mesmos ap$s o pagamento.

7. VIG'NCIA

7.1. O presente contrato vigorar� por prazo indeterminado, a partir da data do seu aceite pela CLIENTE, podendo, todavia, ser denunciado por qualquer das partes
contratantes, mediante os meios de comunicaç#o eletrônicos previstos neste instrumento.

8. RESCIS(O

8.1. Este contrato poder� ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes, sem aviso prévio.

8.2. O presente instrumento estar� automaticamente rescindido de pleno direito, independente de interpelaç#o judicial ou extrajudicial, ou qualquer outro forma de
comunicaç#o,nos seguintes casos:

a) inadimplemento de qualquer cl�usula ou condiç#o deste contrato;

b) n#o cumprimento pelas partes das exigências para execuç#o do serviço contratado;

c) protesto de t%tulos da CLIENTE;

d) falência, liquidaç#o judicial ou extrajudicial ou concordata preventiva, requerida, homologada ou decretada de qualquer das partes.

9. FORO

9.1. As partes elegem o Woro da Comarca de S#o Paulo (SP), como competente para dirimir quaisquer d!vidas oriundas do presente contrato. Ao selecionar
>DECLARO QUE LI E CONCORDO COM O CONTRATO APRESENTADO> e acionar a barra denominada >CONTRATAR> ao final desta p�gina eletrônica, a CLIENTE
declara sua expressa concordância com os termos deste contrato e contrata a TICKET, nos termos do Artigo 421 e seguintes do C$digo Civil Brasileiro.

 


























