ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
CNPJ: 02.411.726/0001-42

Trabalho e Compromisso
Adm. 2021/2024

TERMO DE CONTRATO Nº 061/2021, ENTRE
O MUNICÍPIO DE ITACAJÁ E A EMPRESA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
VISANDO
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
DE
SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS
E DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO,
MEDIANTE
O
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS
CREDENCIADOS, DE FORMA CONTINUADA,
E POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÕES
MICROPROCESSADOS
(CHIP
OU
MAGNÉTICO) PARA ATENDIMENTO DA
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAJÁ
E
FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, E DEMAIS BENS QUE VENHAM
A SER ADQUIRIDOS, LOCADOS, QUE
ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE,
ACAUTELADOS OU CEDIDOS.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, Estado do
Tocantins, inscrito no CNPJ sob nº 11.372.183/0001-92, localizado na Avenida
Paulo Falcão Teixeira, n° 403, Centro, Itacajá – TO, CEP: 77.720-000, neste ato
representado pela sua atual Gestora o Sra. Aparecida Lima Rocha Costa,
brasileira, portadora do CPF nº 302.214.121-15, RG 23.060 SSP/TO, residente e
domiciliada em, Itacajá – TO.
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Calçada Canopo, 11-2°
andar-sala 03, Centro de Apoio II-Alphaville, Santana de Parnaíba – SP ,inscrita
no CNPJ nº. 05.340.639/0001-30, por seu Representante Legal, Sra. Sirlene
Cardoso Minganti, RG: 26.813.241-0, CPF: 260.464.618-80, resolvem celebrar o
presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Contrato, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
Município de Itacajá, decorre do Pregão Eletrônico nº 001/2021, Processo nº
043/2021, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as
cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E VALORES
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2.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de administração e gerenciamento de sistema
informatizado e integrado dos dados e das despesas com abastecimento,
mediante o fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de
forma continuada, e por meio da utilização de cartões microprocessados (chip ou
magnético) para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Itacajá e Fundo
Municipal de Educação, e demais bens que venham a ser adquiridos, locados,
que estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou cedidos, conforme
especificações constantes no Edital e anexos, e na respectiva Ata de Registro de
Preços, parte integrante deste Contrato independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS
3.1. A contratação citada na subcláusula 2.1 obedecerá ao estipulado neste
Contrato, bem como as especificações técnicas, forma de execução/entrega e as
disposições dos documentos adiante enumerados, que independentemente de
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o
contrariem. São eles:
3.1.1. O Termo de Referência;
3.1.2. O Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021;
3.1.3. A Ata de Registro de Preços nº 002/2021, resultado do Pregão Eletrônico nº
001/2021.
3.2 A prestação dos serviços deverá atender os veículos e máquinas
pertencentes ao Município de Itacajá, conforme relação constante em Anexo
deste instrumento, assim como a outros bens que venham a ser adquiridos,
substituídos, acrescidos à atual frota, bem como os que estejam à disposição, a
serviço ou cedidos à CONTRATANTE por meio de convênio, contratos, cessões,
comodatos, locação ou ordem judicial;
3.3 Para atendimento dos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
possuir estabelecimentos credenciados, para a prestação dos serviços de
gerenciamento de frotas para aquisição de combustível, obrigatoriamente nos
municípios indicados no Termo de referência. Poderá também dispor de postos
credenciados outros municípios, conforme necessidade da CONTRATANTE.
3.4 A Contratada deverá exigir a qualidade dos combustíveis dos postos
credenciados e arcar com qualquer prejuízo ao Município de Itacajá decorrente de
sua utilização.
3.4.1 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da
qualidade dos combustíveis, de acordo com o órgão regulador, sob pena das
sanções cabíveis.
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3.5 O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em
comercialização sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isto, o posto
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessários à realização das
análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, Art. 8º).
3.6 Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP; podendo ser
consultado, caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha do Posto
Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
3.7 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele
identificado, não sendo permitido o abastecimento ou qualquer outra despesa em
veículo diverso daquele, sendo responsabilidade da CONTRATADA a
apresentação de solução que iniba ou identifique, com agilidade e segurança, as
eventuais utilizações não autorizadas.
3.8 Para utilização do cartão do veículo o motorista deverá apresentá-lo ao
estabelecimento credenciado onde, através do equipamento que tenha acesso ao
banco de dados da CONTRATADA, será efetuada a identificação da placa do
veículo, a consistência do hodômetro, conferência da capacidade do tanque do
veículo e produto autorizado para compra, que já foram definidos individualmente
para cada veículo da frota do CONTRATANTE, valor da compra, quantidade e
tipo do produto comprado.
3.8 Finalizada a operação, o motorista digitará a senha exclusiva do sistema para
autorizar a transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da
CONTRATADA instalado no estabelecimento credenciado, denominado
comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à compra
de produto realizada no referido estabelecimento, o qual constituir-se-á em título
extrajudicial. O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às
respectivas áreas definidas pela estrutura de gestão do CONTRATANTE que
serão amplamente divulgadas.
3.9 Em caso de danos involuntários no cartão do veículo, ou em equipamentos da
CONTRATADA, instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou
em situações de força maior (falta de energia elétrica, internet, etc.), obriga-se a
CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de
serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,
que consiste na obtenção, por telefone, por parte do posto varejista, do número
da autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da
CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao
controle e gestão da frota do CONTRATANTE, visando não prejudicar a
continuidade das atividades operacionais de sua frota.
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3.10 – OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM O FORNECIMENTO
DE:
3.10.1 Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais para
o controle das despesas do abastecimento de veículos do CONTRATANTE;
3.10.2 Sistemas operacionais para o processamento das informações dos cartões
e terminais eletrônicos periféricos do sistema;
3.10.3 Cartões eletrônicos ou magnéticos destinados aos veículos, que viabilizem
o gerenciamento de todas as informações, sendo um para cada veículo;
3.10.4 Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem
percorrida, custos, identificação do veículo, identificação do motorista e respectiva
lotação, datas e horários, e tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados
por meio eletrônico, e em base gerencial de dados permanentemente disponíveis
ao CONTRATANTE;
3.10.5 Processo de consolidação dos dados financeiros e operacionais da frota de
veículos e emissão, pela Internet, dos seguintes relatórios ao CONTRATANTE:
3.10.5.1 Financeiros:
a) Despesas com o abastecimento, por veículo;
b) Análise de consumo de combustível;
c) Histórico de quilometragem da frota;
d) Relatório de preços praticados em postos.
3.10.5.2 Operacionais:
a) Inconsistência de hodômetro;
b) Veículos com desvio da média km/litro padrão;
c) Veículos com abastecimento acima da capacidade do tanque e demais
relatórios de exceção que venham a ser especificados pelo TREAC, desde que as
informações estejam disponíveis no sistema da CONTRATADA.
3.10.6 Rede de postos de abastecimento portadores de autorização para
exercício da atividade de distribuição de derivados de pretróleo expedida pela
ANP, equipados para aceitar transações com os cartões vinculados ao sistema
destinados aos veículos; e
3.10.7 Sistema tecnológico integrado para viabilizar, através dos cartões dos
veículos, o pagamento das despesas com o abastecimento de combustíveis, junto
à rede credenciada de postos varejistas de abastecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA / PRESTAÇÃO
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4.1. A Contratada deverá atender durante a vigência deste Contrato as condições
e prazos de execução estabelecidos no Termo de Referência.
4.2. Os serviços prestados serão remunerados mensalmente através da taxa de
administração calculada sobre o valor efetivamente utilizado, caso haja taxa
positiva na proposta adjudicada, caso não haja taxa de administração, a
Contratante repassará à Contratada apenas as faturas com os valores dos
abastecimentos realizados, conforme relatórios e comprovantes gerados.
4.3. Após a assinatura do Contrato, a contratada deverá iniciar imediatamente a
entrega dos cartões magnéticos, informando a rede de postos credenciados no
município de Itacajá e nos demais municípios do Estado do Tocantins, contados a
partir do primeiro dia útil à assinatura do Contrato, mediante solicitação da
entrega dos serviços pelo responsável autorizado pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 O valor total da contratação é de R$ 446.283,75 (quatrocentos e quarenta e
seis mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
5.1.1 A taxa de administração contratada é de 0,00(zero) por cento, já aplicada
sobre o valor total do contrato.
5.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos
os custos diretos e indiretos para a completa execução do avençado.
5.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências para a regularização, devendo ser
notificada a Contratada para tal.
5.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:
5.5.1. o prazo de validade;
5.5.2. a data da emissão;
5.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
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5.5.4. o período de prestação dos serviços;
5.5.5. a descrição dos serviços;
5.5.6. o valor a pagar; e
5.5.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.6
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às
certidões apresentadas para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.
5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
5.9.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação.
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RECEBIMENTO
6.1.
O Atesto da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedido da verificação da
conformidade dos serviços, nos termos abaixo.
6.2.
No final de cada mês (parcela), a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
6.3. O recebimento será realizado pelo fiscal do contrato ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
6.3.1. A contratante realizará análise de todos os serviços executados no serviço,
por meio do fiscal do contrato.
6.3.1.1.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
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empregados, cabendo à fiscalização não atestar os serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas em
relatório.
6.3.1.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório, a entrega do
relatório/declaração de conformidade ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do último.
6.3.1.3.
Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução do contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que julgar
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
6.3.1.4.
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não
ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento no esgotamento do prazo de 10 (dez) dias do recebimento da
documentação por parte da CONTRATADA.
6.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
6.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite
de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93,
observado a obtenção de preço e condições mais vantajosas para a
administração.
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO E RECURSOS
8.1. As despesas correrão à conta de recursos do fundo na seguinte dotação
orçamentária:
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Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e Transporte
03.07.15.452.0717.2.028 – 3.3.90.39 Manut. da Sec. de Obras Urb. e Transporte
Fonte 10. R$ 95.758,07 (noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e
sete centavos)
03.07.26.782.0722.2.137 – 3.3.90.39 Manutenção e Recuperação de Estradas
Vicinais – CIDE Fonte 701. R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura
03.27.20.605.0615.2.141 – 3.3.90.39 Manutenção da Secretaria Municipal de
Agricultura Fonte 10. R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
03.27.18.541.0612.2.018 – 3.3.90.39 Manut. Sec. de Meio Ambi. e Des. Sustent.
Fonte 10. R$ 180.600,00 (cento e oitenta mil e seiscentos reais)
03.27.18.541.0612.2.133 – 3.3.90.39 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Fonte 10. R$ 46.568,00 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais)
Secretaria de Assistência Social
03.08.08.244.1244.2.164 – 3.3.90.39 Manutenção dos Serviços de Proteção Social
Básico Fonte 701. R$ 3.664,00 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais)
03.08.08.244.1244.2.162 – 3.3.90.39 Aprimoramento da Organização e Gestão do
PBF/CADUNICO Fonte 701. R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)
03.08.08.244.1244.2.162 – 3.3.90.39 Aprimoramento da Organização e Gestão do
PBF/CADUNICO Fonte 10. R$ 1.374,00 (um mil trezentos e setenta e quatro reais)

Gabinete da Prefeita
03.03.04.122.0302.2.002 – 3.3.90.39 Manutenção do Gabinete da Prefeita Fonte 10
R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais)
Secretaria da Educação
03.06.12.361.0934.2.173 – 3.3.90.39 Manutenção do Transporte Escolar Fonte
203.90 R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
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03.06.12.361.0934.2.173 – 3.3.90.39 Manutenção do Transporte Escolar Fonte
203 R$ 14.411,68 (quatorze mil quatrocentos e onze reais e sessenta e oito
centavos)
03.06.12.361.0934.2.173 – 3.3.90.39 Manutenção do Transporte Escolar Fonte 20
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
03.06.12.361.0934.2.173 – 3.3.90.39 Manutenção do Transporte Escolar Fonte 10
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Secretaria de Administração
03.04.04.243.1245.2.082 – 3.3.90.39 Manutenção do Conselho Tutelar Fonte 10
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste Termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
respeitando-se o direito de defesa.
9.4. A existência de fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO CONTRATO
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10.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou
bilateralmente, sempre atendido a conveniência administrativa no interesse da
Administração.
10.2. Os motivos para rescisão do Contrato são os enumerados no art. 78 de Lei
8.666/93.
10.2.1 Também caberá a rescisão do Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA transferir o objeto,
no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
10.3 Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor
devido correspondente aos serviços já prestados até a data da dissolução do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS
11.1. A Contratada deverá garantir a qualidade dos combustíveis e arcar com
qualquer prejuízo ao Município de Itacajá decorrente de sua utilização.
11.1.1. Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da
qualidade dos combustíveis, de acordo com o órgão regulador, sob pena das
sanções cabíveis.
11.2. O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em
comercialização sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isto, o posto
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessários à realização das
análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, Art. 8º).
11.3. Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP; podendo ser
consultado, caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha do Posto
Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
12.1. DEVERES DA CONTRATANTE
12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
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12.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas;
12.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência;
12.1.5 Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
12.1.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento;
12.1.7 Cientificar a Assessoria Jurídica do Município para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
12.1.8 Utilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos, constituindo
uso indevido dos mesmos a prática de quaisquer atos que estejam em desacordo
com as condições do contrato e das normas aplicáveis;
12.1.9 Informar os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com
abastecimentos.
12.2. DEVERES DA CONTRATADA
12.2.1.Executar os serviços conforme especificações deste Contrato e do Termo
de Referência e de sua proposta, com a alocação dos recursos (pessoal,
tecnológico e material) necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.
12.2.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de má execução;
12.2.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
12.2.4.
Para o suporte e apoio, utilizar pessoal habilitado e com
conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com
as normas e determinações em vigor;
Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.

Fone/Fax:(63) 3439-1411 e-mail: itacaja@bol.com.br

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ
CNPJ: 02.411.726/0001-42

Trabalho e Compromisso
Adm. 2021/2024

12.2.5.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
12.2.6.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;
12.2.7.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
12.2.8.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência
do cumprimento do contrato;
12.2.9.
Disponibilizar, Juntamente com as notas fiscais/fatura, relatórios
analíticos e sintéticos do período faturado, discriminando todas as
transações/operações realizadas, por base operacional e respectivo centro de
custo, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a)
Identificação do estabelecimento (nome, município e UF);
b)
Identificação do veículo (marca, modelo e placa);
c)
Leitura do hodômetro do veículo;
d)
Data e hora da transação;
e)
Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido;
f)
Quantidade referente a unidade da transação executada;
g)
Valor da operação por veículo;
h)
Identificação do usuário (nome e matrícula).
12.2.10.
Quando da implantação do sistema e inclusão de novos veículos,
fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE cartões de abastecimento para os
veículos da frota gerenciada, de forma individual e intransferível, de acordo com
as solicitações e relações recebidas por documento da CONTRATANTE.
12.2.11.
Quando da implantação do sistema e inclusão de novos usuários,
fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, cartões de abastecimentos para
usuários.
12.2.12.
Caso a tecnologia não necessite desse dispositivo para identificação
do usuário, basta que a CONTRATADA comunique o fato à CONTRATANTE, até
a data do término do prazo de implantação informado neste Termo de Referência.
12.2.13.
Fornecer relação de toda a rede credenciada, com endereço,
telefone e horário de funcionamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e
atualizá-la periodicamente junto ao gestor e ao fiscal do contrato.
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12.2.14.
Credenciar, sem ônus, estabelecimentos a pedido da
CONTRATANTE nos locais, prazos e condições indicados noTermo de
Referência.
12.2.15.
Responsabilizar-se por manter as exigências estipuladas neste
Termo de Referência.
12.2.16.
Informar às credenciadas que são de sua inteira responsabilidade as
obrigações decorrentes da legislação trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias, de acidente de trabalho e as demais previstas na legislação específica.
12.2.17.
Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do
contrato, de modo a manter a frota em condições de perfeito, ininterrupto e
regular funcionamento.
12.2.18.
Informar aos seus credenciados da necessidade de executar
fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem
confiados.
12.2.19.
Dar treinamento aos gestores, a qualquer tempo, sempre que a
CONTRATANTE apontar a necessidade.
12.2.20.
Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo
outras localidades, mediante solicitação da CONTRATANTE.
12.2.21.
Possibilitar solução web service, para exportação de todas as
informações constantes no seu banco de dados referentes às viaturas da
CONTRATANTE, para os sistemas da CONTRATANTE, inclusive no formato
“EXCEL”.
12.2.22.
Manter um representante/preposto, para prestar, junto à
CONTRATANTE, esclarecimentos e atender as reclamações que porventura
surgirem durante a execução do contrato, fornecendo os meios de contato
disponíveis como números de telefone, endereços de correio eletrônico ou outro
meio de comunicação que possibilite permanente e irrestrito contato
CONTRATANTE-CONTRATADA, inclusive fora dos dias e horários ordinários de
atendimento.
12.2.23.
Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os
comprovantes de pagamentos à rede de estabelecimentos credenciados.
12.2.24
Responsabilizar-se
totalmente
pelos
pagamentos
aos
estabelecimentos comerciais credenciados, sendo que a CONTRATANTE não
responderá solidária ou subsidiariamente por nenhum pagamento a estes.
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12.2.25.
Providenciar a correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços prestado por sua rede
credenciada.
12.2.26.
Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver
realizado cada serviço ou fornecimento, pela eficiência do que for executado.
12.2.27.
Fornecer aplicativo disponível em ambiente web, compatível com o
sistema operacional utilizado pela CONTRATANTE, nos termos especificados.
12.2.28
Disponibilizar relatórios, a partir de um período preestabelecido pelo
gestor da frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de
gestão.
12.2.29.
Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar à
gestão da frota, por meio do acompanhamento de todas as operações em
andamento.
12.2.30.
Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema
informatizado de gerenciamento de frota, incluindo, mas não se limitando, a
equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em sítio
próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação,
migração, backup, recuperação, segurança, treinamento a usuários finais,
ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares,
hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema em
questão, com todas as suas funcionalidades previstas.
12.2.31.
Possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede credenciada
da CONTRATADA, quaisquer dos produtos ou serviços contratados.
12.2.32.
Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema,
mantendo-o totalmente disponível, provendo meios de operacionalizá-lo, caso
ocorra alguma falha ou indisponibilidade no sistema eletrônico.
12.2.33
Manter todos os estabelecimentos da rede credenciada informados
de que não cabe à CONTRATANTE, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer tipo
de pagamento a essas empresas pelos serviços prestados ou fornecimento de
bens executados, posto a inexistência de relação contratual ou financeira entre a
CONTRATANTE e a referida rede.
12.2.34.
Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
12.2.35
Comunicar à CONTRATANTE, por qualquer meio formal, com pelo
menos 24 horas de antecedência qualquer inoperância programada do sistema.
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12.2.36.
Arcar com os custos de implantação e implementação do sistema de
gerenciamento.
12.2.37.
Dotar, sem ônus para a CONTRATANTE, os postos credenciados de
tecnologia que permita o abastecimento e o gerenciamento da frota nos termos
fixados neste Termo de Contrato.
12.2.38
Manter os dados gerenciais pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a
contar do encerramento do prazo de prestação dos serviços e disponibilizá-los,
sem custo, à CONTRATANTE.
12.2.39.
Apresentar mensalmente, ou sempre que solicitado, cópia do
documento fiscal ou outro equivalente emitido pela empresa prestadora do
serviço, com a discriminação dos valores dos serviços, tributos e possíveis
descontos comerciais, de forma a possibilitar a verificação e confirmação do valor
efetivamente cobrado na operação.
12.2.40.
Informar imediatamente ao CONTRATANTE, através do fiscal e
Gestor do Contrato o cancelamento de estabelecimento conveniado
acompanhado da devida justificativa, bem como os novos a serem cadastrados.
12.2.41.
Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a
identificação de sua adesão ao sistema objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE
13.1. O percentual ofertado (taxa de administração) e adjudicado será
considerado fixo e irreajustável para a Contratada. Quanto ao preço de
combustíveis, estes poderão sofrer variações para mais ou para menos em
conformidade com a política de preços da Petrobrás, os quais deverão
acompanhar os preços estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo - ANP
para a região, em observância a proteção constitucional do equilíbrio econômico
financeiro do Contrato. Caso não ocorra a variação de preços mencionada, os
preços de combustíveis serão considerados fixos e irreajustáveis pelo período e
01 (um) ano, a partir da data de apresentação da proposta e, quando for o caso,
serão reajustados anualmente para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC
fornecidos pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesma condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.
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13.3. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item
anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando
acordada entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO
14.1. O presente Contrato fica vinculado aos termos determinados na Ata de
Registro de Preços nº 002/2021 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS
15.1. O presente instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei de
Licitações e Contratos administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
16.1. O servidor, e seu substituto, responsável pela respectiva Gestão e
Fiscalização do presente Contrato será nomeado oportunamente, nos termos do
inciso III c/c 63 e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base
no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio
de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
17.1.2.
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4.
Comportar-se de modo inidôneo; ou
17.1.5.
Cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
17.2.1.
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer
das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
17.2.2.
Multa de:
17.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
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limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
171.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
17.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
17.2.2.4.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
17.2.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
17.2.4.
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e
entidades do município de Itacajá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
17.2.5.
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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
17.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:
17.4.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.4.2.
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
17.4.3.
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Itacajá, ou,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município de Itacajá e
cobrados judicialmente.
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17.6.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA
19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO
20.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Itacajá, que é condição indispensável para sua
eficácia, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da
Comarca de Itacajá - TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de
qualquer natureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE
e CONTRATADA.
Itacajá - TO, no dia 22 de abril 2021.
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Prefeitura Municipal de Itacajá-TO
CONTRATANTE

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:
________________________
Nome:
CPF:
_________________________
Nome:
CPF:
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