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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2017 – PMG 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 - PMG 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 – PMG 

 
CONTRATO Nº005/2018 - CMG 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
GARANHUNS E DO OUTRO A 
EMPRESA PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 
COMO MELHOR ABAIXO SE 
DECLARAM: 

 
Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Joaquim Távora, 305 
– Heliópolis - Garanhuns, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.478.534/0001-44, neste ato 
representado por sua Presidente, a Sra. CARLA PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, 
casada, inscrita no CPF sob nº 081.870.224-93, RG nº 8.598.789 SSP-PE e do outro lado a 
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 05.340.639/0001-30, sediada na Cidade de Santana de 
Parnaíba/SP, à Calçada Canopo, nº11 – Bairro: Alphaville – 2º Andar; Sala 03, Centro Apoio II – 
CEP: 06.502-16, FONE (19) 3518-7000, neste ato representada por sua Procuradora, a Sra. 
Sirlene Cardoso Minganti, brasileira, casada, Residente à Rua Açu, nº 47, Loteamento 
Alphaville Empresarial, Campinas/SP - CEP: 13.098-335, portador a do RG nº 26.813.241-0 e 
CPF nº 260.464.618-80, doravante denominadas CONTRATANTE E CONTRATADA, consoante 
a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, do Processo Licitatório nº 016/2017, Modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2017,  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 e 
TERMO DE ADESÃO, nos termos acordados, têm por mútuo consenso, através do presente 
instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram. 
 

DO OBJETO E DOS PREÇOS 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, 
envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de 
veículos e grupos geradores, através da tecnologia de cartão eletrônico, para atendimento das 
necessidades Câmara Municipal de Garanhuns. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratado fica obrigado a prestar os serviços 
constantes no respectivo lote da tabela abaixo, na forma estabelecida no edital e 
anexos do Pregão Eletrônico nº 010/2017 e ainda também conforme termo de 
adesão acordado entre as partes. 

 
Lote 01 - Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão 
de veículos e grupos geradores com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia 
de cartão eletrônico, para a Câmara de Garanhuns: 

 
a) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,82% (Três Vírgula oitenta e dois por cento). 
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LOTE 01 – COMBUSTÍVEIS 
 DADOS Valores/Quantidades 

01 Frota Atual de veículos da Administração Municipal de Garanhuns  - 
02 Projeção despesa mensal em 2018 (combustível)    R$ 31.600,00  
03 Projeção despesa mensal em 2018 (apenas taxa de 3,82%)            1.207,12  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor mensal estimado para este contrato é de R$ 
31.600,00 (Trinta e um mil e seiscentos reais), na forma abaixo apresentada: 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor mensal estimado referente à taxa administrativa 
é de R$ 1.207,12 (Um mil e duzentos e sete reais e doze centavos). 

 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
CLAUSULA SEGUNDA - O prazo deste instrumento contratual será contado a partir de sua 
assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da 
Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
 

DA LIQUIDAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLAUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após o 
encerramento do mês, obedecendo ao que segue:  
 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nota fiscal emitida pela empresa deverá ser 
discriminada os serviços e vir acompanhada dos seguintes documentos:  

a) Notas fiscais/faturas da rede credenciada selecionada pela CONTRATANTE e aprovada 
pela Câmara de Garanhuns. 
 

b) Relatórios disponibilizados pelo sistema informatizado da CONTRATADA, que 
demonstrem de forma detalhada as despesas e taxa administrativa.  

 
 

PARAGRAFO SEGUNDO - Certidões de regularidade com os tributos federais, 
estaduais e municipais pertinentes. 

 
CLAUSULA QUARTA - A CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de 
encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA 
no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 
 
CLAUSULA QUINTA - As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a 
liquidação e pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.  
 
CLAUSULA SEXTA - O pagamento será feito por meio de ordem bancária, emitida 
exclusivamente para crédito direto em conta corrente informada pela CONTRATADA e 
previamente cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte 
por depósito em conta corrente mantida em instituição bancária diferente da detentora da conta, 
esse banco descontará do valor pago, como receita sua, a importância a título de tarifa de 
transferência de fundos (DOC ou TED, conforme o caso), de acordo com o contrato firmado 
entre aquela instituição bancária e a Câmara de Garanhuns. 
CLAUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.  
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CLAUSULA OITAVA - Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará 
em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.  
 
CLAUSULA NONA - Com fundamento no artigo 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer 
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso.  
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários para a prestação serão provenientes das 
seguintes classificações orçamentárias: 
 

1 CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS 
01 PODER LEGISLATIVO 
01 01 PODER LEGISLATIVO 
01 01 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA 
01 Legislativa 
01 031 Ação Legislativa 
01 031 0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 
01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Pessoa Jurídica 

 
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada 
quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 
limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  
 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - São obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 

CONTRATANTE;  

b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no Contrato, 
sujeitando-se às sanções estabelecidas neste contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores;  

c) Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 
prestação de serviço;  

d) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
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e) Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, durante o 
fornecimento, porém sem qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

f) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, e a 
outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus técnicos durante e em decorrência da execução contratual;  

g) Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital. 

h) Prestar os serviços o objeto contratado de acordo com as especificações neste 
instrumento;  

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência 
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, 
exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento 
dos créditos da CONTRATADA;  

j) Observar os prazos de atendimentos;  

k) Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como 
oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a 
terceiros;  

l) Comunicar a CONTRATADA por escrito quando forem verificadas situações 
inadequadas à prestação dos serviços;  

m) Prestar os serviços, na periodicidade e forma indicada pela CONTRATANTE 

n) A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os 
serviços aqui contratados. 

o) Ceder sem ônus a Câmara de Garanhuns-PE os equipamentos de leitura, gravação e 
transmissão de dados necessários ao gerenciamento do sistema;  

p) Fornecer sistema que viabilize o gerenciamento de informações para os veículos 
automotores próprios e locados e grupos geradores da Câmara de Garanhuns.  

q) Credenciar, no prazo máximo de 08 (oito dias), contados da assinatura do contrato, caso 
não estejam ainda credenciados, rede de estabelecimentos fornecedores, devidamente 
equipados para aceitar as transações do sistema integrado, no mínimo nos municípios a 
seguir: Garanhuns, Caruaru e Recife. Em cada uma destas cidades, deverá haver o 
credenciamento mínimo de 03 (três) empresas. 

r) Reembolsar a rede credenciada pelos serviços executados;  

s) Empregar, na execução dos serviços, os equipamentos e materiais discriminados em sua 
proposta;  

t) Garantir que os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do 
sistema informatizado terão como limite o preço à vista, ou aquele preço que por 
ocasião de campanhas promocionais de vendas e serviços, estejam sendo 
praticados pela rede credenciada;  

u) Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema em questão, incluindo, mas 
não se limitando, a equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema 
em site próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, 
migração, backup, recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e 
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softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares, hardwares ou serviços 
necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas funcionalidades 
previstas;  

v) Fornecer a manutenção dos softwares e hardwares e realizar treinamento operacional 
dos gestores e usuários do sistema informatizado e integrado para gestão dos veículos 
da Câmara de Garanhuns-PE, sem qualquer ônus para a Câmara. 

w) Disponibilizar, senhas para gestores e senhas para usuários do sistema;  

x) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, encaminhando 
correspondência dirigida à Câmara Municipal de Garanhuns-PE; 

y) Atender a solicitação da Câmara de Garanhuns-PE, no sentido de realizar a qualquer 
tempo credenciamento de novos estabelecimentos, que atendam às exigências deste 
serviço;  

z) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer comunicação 
entre as partes.  

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - São obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;  

b) Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas 
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da CONTRATADA;  

d) Publicar o extrato deste contrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco;  

e) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato; 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da contratada;  

g) Comunicar à contratada a ocorrência de divergência entre a requisição e a fatura e 
promover a devolução do cupom de passagem para correção;  

h) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma parcial 
e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas no 
instrumento contratual. 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – Serviços de abastecimento executáveis na rede de postos 
postos de abastecimento. 
 
 

DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- As alterações, porventura, necessárias ao fiel cumprimento do 
objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do Art. 65 da Lei N.º 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
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DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
previsto no presente instrumento para contratação e, ainda poderá ficar impedido de licitar e de 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, no licitante que; 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

b) Cometer fraude fiscal; 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) Não mantiver a proposta de preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e 

h) Descumprir prazos 

CLAUSULA DECIMA OITAVA – aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando 
a empresa deixar de assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
comunicação da contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico, envio de 
fax ou de e-mail, ou qualquer meio hábil. 

CLAUSULA NOVA - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a 
empresa adjudicatária às sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93 c/c/ art. 
7º da Lei 10.520/2002, podendo a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
FORNECEDOR as seguintes sanções: 

a) Advertência 

b) Multa de 0,2 (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total ou da parcela 
não entregue, o descumprimento das obrigações assumidas até o 30º trigésimo dia; 

c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por 
cento), sobre o valor total, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º 
(trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

d) Multa indenizatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total, no descumprimento das 
obrigações assumidas; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, 
Art. 87 d lei 8.666/93; 
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g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma 
proporcional ao inadimplemento. 

h) As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

i) A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia ou 
pagamento eventualmente devido a contratante ou ainda quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso 
no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa Contratada, 
por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceito pela contratante. 

CLÁUSULA VIGESIMA - A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua 
rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas às disposições deste Contrato e da Lei Nº 
8.666/93, notadamente nos arts. 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas em Lei e 
neste instrumento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2017 e seus anexos 
fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento contratual. 

DO FORO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes elegeram o Foro da Comarca de Garanhuns/PE, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir qualquer 
dúvida ou ações, porventura, oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido 
e achado conforme vai assinado e rubricado em 04 (quatro) vias de igual teor. 

 
Garanhuns, 29 de janeiro de 2018. 

 
CONTRATANTE: 

 
________________________________________ 

CÃMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS 
CNPJ: 11.478.534/0001-44 

CARLA PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA 
CPF: 081.870.224-93 

 
 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  

CNPJ Nº 05.340.639/0001-30 
SIRLENE CARDOSO MINGANTI 

CPF nº 260.464.618-80 
REPRESENTANTE LEGAL 


