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EXTRATO DE CONTRATO 
 
 

Processo: nº 161 / 2018 – Pregão Presencial 160/2018.  Contrato: 005/2019. 
 
Contratada: Convênios Card Administradora E Editora Ltda - EPP. 
 
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. 
 
Objeto: Constitui objeto principal do presente CONTRATO, a contratação de uma empresa especializada na administração 
e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos ou magnéticos e vale refeição em 
papel ou cartão magnético inteligente virgem, com tecnologia on line),  em conformidade com a Portaria nº. 087/1997 do 
Ministério do Trabalho, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições destinadas aos servidores do Instituto De 
Previdência Dos Servidores Públicos Do Município De Varginha - INPREV, somando um total de 10 (dez) Servidores, 
à razão de um documento por servidor, com benefício unitário de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) para 04 
Servidores e de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para 06 (seis) Servidores, perfazendo um total mensal estimado 
de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) e contemplando: 
 - Rede de estabelecimentos credenciados pela licitante, cobrindo todos os locais estratégicos dentro do território nacional, 
para o fornecimento de alimentícios destinadas aos servidores do Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Do 
Município De Varginha - INPREV; 
 - Implantação do sistema através do uso de tecnologia de cartões e ou cartão magnético inteligente virgem que deverá ser 
disponibilizado de acordo com a necessidade da Administração, ambos com tecnologia online , visando o controle eletrônico 
do beneficio e possibilitando a destinação do vale aos servidores em viagens, em campanhas de vacinação, em horas 
extraordinárias e outras oriundas da necessidade do  Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Do Município De 
Varginha - INPREV; 
 - Informatização dos controles através de sistema eletrônico de pedido, tudo em conformidade com as disposições contidas 
no Edital e Termo de Referência, partes constantes do PREGÃO PRESENCIAL N.º 160/2018, que agora passam a fazer 
parte integrante do presente CONTRATO. 
 
Fundamento: Pregão Presencial 160/2018. 
 
Valor do contrato: R$ 36.480,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). 
 
Vigência: 01/05/2019 a 30/04/2020. 
 
Data do Contrato: 22/02/2019. 
 
Signatários: Pelo Instituto, o Diretor-Presidente, Sr. Edson Crepaldi Retori. 
                      Pela Contratada, o Representante Legal, Sr. Welington Matheus Carreira. 


