CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS
CONTRATO N° 004/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, de um
lado O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, (PREFEITURA MUNICIPAL), Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, Cadastrada no CNPJ do MF sob o no 11.348.570/0001-93, com sede na Praça Raimundo Targino
Ferreira nº 22 - Centro, nesta Cidade Verdejante CEP 56.120-000, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. HAROLDO SILVA TAVARES, brasileiro, casado, Médico
Veterinário, residente e domiciliado na Rua Agamenon Magalhães, nº 175 - centro, nesta Cidade, inscrito
no CIC/MF sob o no 558.697.344-87, RG no 2.294.573-SSP-PE, e do outro lado Empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa legalmente constituída, inscrita no CNPJ sob
o nº 05.340.639/0001-30, com endereço na Rua Calçada Canopo, n° 11, 2º Andar, Sala 3, Bairro Alphaville,
Centro, Santana do Parnaíba/SP, neste ato representado por Rafael de Moraes Camini, brasileiro,
portador do CPF nº 387.267.178-24 e da Carteira de Identidade nº 46.263.921-6-SSP/SP, residente e
domiciliado na cidade de Campinas/SP, aqui denominado CONTRATADA. Considerando o disposto nas
Leis Federais nos 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes, e a homologação do Processo
Licitatório, Pregão, publicada no Diário Oficial, têm entre si justo e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato: Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o
fornecimento, gerenciamento na prestação de serviços por meio de cartão eletrônico de despesas de
manutenção automotiva (preventiva e corretiva) por meio de sistema informatizado em rede de oficinas e
centros automotivos credenciados para frota de 36 (trinta e seis) veículos leves e pesados da Prefeitura
Municipal de Verdejante/PE, de forma continuada em âmbito Regional, de acordo com as especificações e
demais condições constantes neste Termo de Referência, Anexo I deste edital, bem como na proposta
apresentada pela CONTRATADA:
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR
Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma taxa de
administração de 2% (dois por cento)sobre os valores utilizados para execução do objeto deste contrato,
perfazendo um valor global de R$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais), conforme disposto
na proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE.
Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, fretes, seguros, entre
outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas em decorrência do objeto deste contrato correrão no exercício de 2019 por conta da
seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2082/2142/2081
GABINETE DO PREFEITO: 2014
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS: 2074
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA : 2011
Praça Raimundo Targino Ferreira nº 22 | Centro | CEP: 56.120-000 | Fone: (0**87) 3886-1156
verdejante@verdejante.pe.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 2012/2013/2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2054/2050/2039
Elemento: 3.3.90.30

Parágrafo único. Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, a CONTRATANTE obrigar-se-á a
emitir o empenho suplementar no exercício de 2019.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º O prazo para implantação do sistema de gerenciamento da manutenção dos veículos será de até 30
(trinta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, incluindo todos os equipamentos necessários à
operação do sistema, bem como o credenciamento das oficinas e estabelecimentos comerciais.
§ 2º O início efetivo da prestação de serviços dar-se-á com a implantação do sistema, devidamente
testado e aprovado pelo Diretor de Serviços Administrativos e Transporte, pelo Responsável da Área de
Tecnologia da Informação (a ser designado) e pelo Responsável do Setor de Administração (a ser
designado), todos da Prefeitura e Verdejante/PE, concomitantemente.
§ 3º A empresa contratada deverá disponibilizar no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento
da Autorização para Execução dos Serviços Rede, rede de estabelecimentos credenciados com cobertura
mínima em 50% (cinquenta por cento) dos municípios relacionados no termo de referência, para iniciar a
prestação de serviços de gerenciamento e administração de manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de peças, acessórios e serviços especializados em geral como retifica de motores, lataria,
pintura, estofamento, elétrica, comprometendo-se em elaborar estudo logístico que garanta a plenitude
das atividades operacionais da frota em todos os municípios, no prazo de 30 (trinta) dias;
§ 4º Ampliar e disponibilizar a rede de estabelecimentos credenciados, mediante solicitação da Prefeitura
de Verdejante/PE, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da solicitação.
§ 5º Disponibilizar, por meio eletrônico, relação dos estabelecimentos credenciados na região Nordeste,
por cidade, bem como, os credenciados no município de Verdejante/PE contendo as seguintes
informações: razão social, nome de fantasia, CNPJ, endereço e telefone, mantendo-a atualizada.
§ 6º Quanto à implantação dos serviços, a empresa contratada deverá, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, fornecer sistema informatizado e integrado de gestão de frota, contemplando a prestação
de serviços de gerenciamento, administração de manutenção preventiva e corretiva e instalação nos
veículos pertencentes à frota da Prefeitura de Verdejante/PE dos equipamentos necessários para
realização dos serviços supracitados.
§ 7º Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme necessidade de
consumo gerenciada pela Prefeitura.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Podendo
ser prorrogado de acordo com a legislação pertinente.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
§ 1º A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor na condição de representante
da Prefeitura de Verdejante/PE, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a
sua fiel e correta execução para fins de pagamento.
§ 2º A Prefeitura de Verdejante/PE comunicará a empresa, por escrito, a respeito das deficiências por
ventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.
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§ 3º O servidor designado pela Prefeitura observará o fiel cumprimento dos serviços, nas condições
acordadas, comparando os dados contidos na Nota Fiscal – Fatura com os registrados nas “Ordens de
Serviços” e/ou trabalhos apresentados.
§ 4º A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem diminui a responsabilidade da empresa.
§ 5º A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
A Contratada para fins de pagamento deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura em até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados da data de emissão desta, de modo que o Contratante tenha o efetivo
controle das despesas
§ 1º O pagamento será efetuado mensalmente, até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e Relatório Discriminativo indicando o valor das peças e serviços
efetivamente executados, acrescidos do valor do Gerenciamento devidamente atestada por comissão
designada, de acordo com as condições e preços ajustados no contrato.
§ 2º Para fins de pagamento, só serão considerados gastos autorizados pelo gestor e efetivamente
realizados nos locais credenciados pela CONTRATADA.
§ 3º A Prefeitura de Verdejante/PE reserva-se o direito de glosar o pagamento dos serviços executados
em desacordo com as especificações constantes do Contrato e seus anexos.
§ 4º A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia para verificação da situação da
CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, e/ou mediante a
apresentação dos respectivos documentos de habilitação exigidos no certame que demonstrem a
regularidade da empresa contratada. Caso seja constatada irregularidade em relação aos referidos
documentos, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo estabelecido pela contratante, a sua
regularização, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos.
§ 5º A Prefeitura de Verdejante/PE se reserva o direito de promover diligências sobre quaisquer preços de
manutenção informados pela empresa.
§ 6º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de
vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
§ 7º O 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.
§ 8º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e pagamento
sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.
§ 9º O crédito se dará por meio de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da CONTRATADA.
§ 10 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, se a execução
não estiver de acordo com as especificações dispostas neste contrato e no Edital.
§ 11 O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
§ 12 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.
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CLÁUSULA OITAVA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que
configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §5º da
Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a
CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada
do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I - cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste contrato, sujeitando-se às sanções nele
estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/93 e 10.520/02;
II - manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão 002/2019
III - executar o objeto contratado de acordo com as especificações e prazo exigidas no Edital do Pregão n°
002/2019;
IV - 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;
V - executar os serviços de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, correndo por sua conta todas
as despesas com tributos, taxas, encargos sociais, seguro e quaisquer outras que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços;
VI - arcar com as despesas de transporte de equipes da entrega do objeto aos endereços indicados pelo
CONTRATANTE;
VII - indicar formalmente preposto, visando a representá-la, perante o CONTRATANTE durante a execução
do presente contrato;
VIII - responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus
representantes, inclusive por omissão destes, a agentes públicos ou a terceiros, nas dependências do
CONTRATANTE;
IX - Sanar dúvidas, erros ou divergências do exigido no Edital do Pregão nº 002/2019, ou que
desatenderem às especificações do objeto, sempre que necessário, sem ônus adicionais para o
CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do chamado da responsável
pelo acompanhamento e fiscalização contratual da CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I - pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;
II - encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual;
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III - acompanhar e fiscalizar a boa entrega do objeto 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;
IV - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
V - Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor designado.
VI - Fornecer, à empresa contratada, cadastro completo dos veículos e condutores/usuários autorizados
contendo todos os dados necessários ao seu registro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará a CONTRATADA à
aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nos 8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA às
seguintes sanções:
I – multa, observados os seguintes limites máximos:
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global,
por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem não entregue;
b) pela recusa em realizar a execução, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas da execução, a contar do segundo dia da
data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de
10% (dez por cento) do valor do bem não substituído/corrigido;
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução, entendendo-se como recusa a
execução não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do
valor da entrega do objeto rejeitados;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais nos
8.666/93, 10.520/2002 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e
não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, para cada evento;
II - impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Verdejante, Estado de Pernambuco e
descredenciamento do sistema de cadastro municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA
que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
§ 3º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:
I – atraso injustificado na execução do contrato;
II – inexecução total ou parcial do contrato.
§ 4º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for
superior a 5 (cinco) dias.
§ 5º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.
§ 6º O valor correspondente à multa será descontado da garantia prestada, retido dos pagamentos
subseqüentes devidos pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado
judicialmente.
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§ 7º Objetivando evitar dano ao Erário, a Prefeitura poderá adotar medida cautelar para suspender o
pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até o término do
processo administrativo.
§ 8º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição
de recurso.
§ 9º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse
público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo
próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 05 (cinco)
dias corridos; ou
II - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, nos casos
dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada; ou
III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade máxima do CONTRATANTE.
§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA
Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital de Pregão nº 002/2019-PMV,
com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE.
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão nº 002/2019;
§ 2° Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/93, 10.520/02 e 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente,
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito publico.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONTAGEM DOS PRAZOS
Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste
contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – COMUNICAÇÕES
Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito e só
assim produzirão seus efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE DOS ATOS
Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, os extratos do presente
contrato e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial da União; Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e Diário Oficial do Município (AMUPE) seguinte a sua assinatura.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio
Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do
contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – TERMO ADITIVO
Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações aqui pactuados só poderá ser adotada
mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada por termo aditivo ao
contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – TOLERÂNCIAS
Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou
condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO
Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca deste município
de Verdejante, estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus
sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.
Verdejante, 19 de fevereiro de 2019.

HAROLDO SILVA TAVARES
Prefeito
CONTRATANTE

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Rafael de Moraes Camini
CONTRATADA
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