
 

CONTRATO Nº 001/2022 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL, POR 

INTERMÉDIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DO CEARÁ E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, autarquia federal de fiscalização profissional regida 

pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob o n° 14.929.252/0001-04, com sede à Rua 

do Rosário, 77, 7º andar, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60055-902, representado neste ato pelo Presidente, 

LUCAS RIBEIRO ROZZOLINE MUNIZ., brasileiro, portador do RG nº 2000013012038, expedida pelo SSP-CE , e CPF 

n° 019.965.783-16, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 05.340.639/0001-30, estabelecida na Calçada Canopo, 

nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro Alphaville, na Cidade Santana do Parnaíba, que apresentou os 

documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo(a), Sr(a). TAISA MARSOLA SPADUZANO, portador(a) da 

Carteira de Identidade RG n.º 33.687.973-8, e CPF nº  303.953.118-29, daqui por diante denominada 

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no PGEA 20.02.1300.0000111/2021-28, referente ao 

Pregão Eletrônico-SRP N° 003/2021, considerando as disposições estabelecidas nos termos da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, CELEBRAM entre si, por força do presente instrumento, contrato para prestação de serviços 

continuados de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento dos veículos que 

compõem a frota oficial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, mediante as seguintes cláusulas e 

condições, às quais prevalecerão entre os CONTRATANTES em tudo quanto se conformarem e não conflitarem 

com as prescrições legais, regulamentares e administrativas que regem a matéria. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Contratação de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e 

lubrificantes, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota oficial 

do Conselho de Arqutietura e Urbanismo do Ceará, por meio de cartão magnético, com fornecimento de 

combustíveis, peças, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante de acordo com 

as características de cada veículo, por meio de postos, concessionárias, oficinas multimarcas e centros 

automotivos, e a mão de obra mecânica, abrangendo: mecânica em geral, revisão elétrica e eletrônica, 

arrefecimento, refrigeração, lanternagem, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, pintura, 

pneumático, acessórios, equipamentos obrigatórios, lubrificação, alinhamento, balanceamento, cambagem, 

lavagem e outros materiais/serviços para o seu perfeito funcionamento, além de reboques dos veículos por 

empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, de acordo com as especificações e 

quantitativos descritos abaixo: 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

QUANT. 

ANUAL 

ESTIMADA/ UNIDADE 

MEDIDA 

 

 

 

 

 

 
 

1 

1 Gasolina Comum 
495,86 

Litros 

2 Álcool combustível (etanol) 
0 

Litros 

3 Óleo Diesel Comum 
0 

Litros 

4 Óleo Diesel S10 
0 

Litros 

 
5 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos veículos 

que compõem a frota oficial da PRT 13/PB, incluindo 

fornecimento de peças e acessórios (Sede e PTM - 

Campina Grande) 

 

12 

Serviços/Manutenção 

 
6 

Serviço de Controle e Gerenciamento 

de Abastecimento de Veículos que compõem a frota 

oficial da PRT 13/PB, (Taxa de Administração) 

12 - Meses 

Taxa – 0,01 % 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A forma de execução deste Contrato é a indireta, por meio de serviços 

continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As características do objeto deste contrato são aquelas constantes no Termo de 

Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico-SRP nº 003/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO: 

Os serviços ora contratados obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições 

constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o PGEA 20.02.1300.0000111/2021-28 e que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o 

contrariem: 

I - Edital do Pregão Eletrônico-SRP n° 003/2021 e seus Anexos; e 

II - Proposta de Preços e documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à 

CONTRATANTE em 05 de Abril de 2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses a contar de 25 de Abril de 2022, podendo, por 

interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

I - os serviços tenham sido prestados regularmente; 

II - a Administração mantenha interesse na realização do serviço; 



 

III - o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; IV- a contratada 

manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

IV - a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisas de preços 

de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a 

assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação do contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser 

promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da assessoria jurídica 

do órgão ou entidade contratante. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei 

nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO: 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da 

Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato, facultada a supressão, além dos limites estabelecidos, mediante acordo entre as 

partes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

Incumbe à CONTRATANTE: 

I - Fornecer a relação dos veículos pertencentes à frota da contratante autorizados a utilizar os produtos 

fornecidos bem como dos motoristas e condutores autorizados; 

II - Solicitar à empresa o cadastramento dos servidores que terão acesso ao sistema, em dois níveis: o de 

administrador (com poderes de alteração de limites de crédito) e o de usuário (apenas com acesso a relatórios); 

III - Requerer à contratada o cancelamento de cartões no caso de extravio, roubo ou danos ao cartão 

destinado ao veículo e emissão de um novo; 

IV - Solicitar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos, em caso de alienação ou 

descredenciamento; 

V - Informar, imediatamente, à CONTRATADA o furto, o roubo ou o extravio do cartão destinado ao 

veículo. 

VI - Conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA.  



 

VII - Efetuar o pagamento das faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA. 

VIII - Designar servidor(es) para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da 

contratação nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

IX - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho rejeitando 

no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com o contrato; 

X - Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompatíveis 

com o objeto contratado; 

XI - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 

pelas demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que continuem a ser os mais 

vantajosos para Administração; 

XII - Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para sua correção. 

XIII - Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 

XIV - Permitir o acesso dos empregados da Contratada nas dependências da Contratante, quando 

necessário, para execução dos serviços; 

XV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 

necessários à execução do Contrato; 

XVI - Devolver à CONTRATADA, ao final do período de vigência do contrato, todos os materiais e 

equipamentos envolvidos na presente contratação, cedidos ao CONTRATANTE em regime de comodato, no 

estado em que se encontrarem; 

XVII - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em 

moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem 

bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no 

instrumento convocatório, e ocorrerá até o 10º dia útil subsequente ao devido ateste, que deverá ser efetuado 

pela fiscalização do contrato em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos documentos de cobrança. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

Incumbe à CONTRATADA: 

I - Organizar, manter e administrar rede de estabelecimentos que aceite como forma de pagamento os 

cartões eletrônicos contratados na quantidade necessária para melhor atendimento e obedecendo ao disposto 

nas ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, descritas no termo de referência; 

II - Credenciar, nas quantidades mínimas previstas no ITEM 5.3 do Anexo I - Termo de Referência, oficinas 

multimarcas, lava jatos, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de peças e pneus e transporte de 

suspensão por guinchamento para remoções e socorro mecânico, sempre que houver interesse da 

CONTRATANTE, promovendo-se a substituição dos estabelecimentos e/ou novos credenciamentos, no prazo 



 

máximo de 10 (dez) dias, em caso de descredenciamento ou outra situação, comunicando-se imediatamente à 

Contratante; 

III - Fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, os cartões eletrônicos na quantidade equivalente à frota, 

além de 2 (dois) cartões adicionais não vinculados; 

IV - Garantir que os preços cobrados pela rede credenciada tenham como limite o valor de pagamento à 

vista, para pagamento através do cartão (inclusive aqueles em promoção); 

V - Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos postos de revenda, ficando ao seu encargo o 

controle e a fiscalização, seguindo as normas da ANP; 

VI - Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na 

frota da CONTRATANTE; 

VII - Realizar os serviços somente após a aprovação do orçamento pelo Fiscal do Contrato; 

VIII - Garantir que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos da frota da 

CONTRATANTE, e que a rede credenciada devolva à CONTRATANTE todas as peças substituídas; 

IX - Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuição de peças e 

pneus credenciados forneçam peças, acessórios, componentes e outros materiais de uso automotivo solicitados, 

sempre novos (sem uso), genuínos e originais, sendo eles distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou 

montadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins. Deverá haver o credenciamento 

mínimo de uma concessionária autorizada das montadoras NISSAN, FORD, PEUGEOT, VOLKSWAGEM, TOYOTA, 

RENAULT, MITSUBISHI, GM/CHEVROLET e FIAT ou de outras marcas por ocasião de alteração da frota, salvo na 

hipótese em que não houver, comprovadamente, concessionárias estabelecidas, devendo a CONTRATADA, neste 

caso, providenciar o credenciamento na localidade mais próxima da cidade não atendida. 

X - Prover forma alternativa para garantir a continuidade dos serviços contratados, no caso de 

impossibilidade temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico; 

XI - Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os 

quais mantém convênios. A CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento; 

XII - Tomar providências imediatas para sanar problemas oriundos da utilização dos serviços prestados 

pelos estabelecimentos conveniados; 

XIII - Apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, discriminando em separado os materiais e os serviços 

utilizados no período; 

XIV - Atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do Contrato, inerente ao objeto da contratação; 

XV - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Pregão; 

XVI - Prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e aos 

regulamentos pertinentes; 



 

XVII - Indicar preposto, com atendimento presencial, informando telefone fixo, telefone celular e 

endereço eletrônico para contato com a Contratada, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer 

nesses dados; 

XVIII - Manter atualizada a relação das empresas com as quais mantenha convênio, comunicando à 

contratante, imediatamente, qualquer acréscimo ou supressão na relação de conveniados; 

XIX - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto aos serviços 

contratados; 

XX - Emitir relatórios mensais que permitam a administração e gerenciamento do objeto do contrato; XXI 

- Implantar o Sistema no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato; 

XXII - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte 

resultantes da execução do Contrato; 

XXIII - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio da contratante ou a 

terceiros por qualquer de seus funcionários, representante, prepostos ou conveniados, inclusive aqueles 

decorrentes de serviços prestados com incorreções ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os prazos 

de validade das garantias, mesmo depois de vencido o Contrato. 

XXIV - Respeitar, no que couber, as orientações de sustentabilidade da IN MPOG 01/2010, em especial as 

instruções dos artigos quinto e sexto, desde que não inviabilizem a execução do contrato. 

XXV - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no fornecimento do objeto do presente Contrato, até 25 % (vinte e cinco por cento) 

do valor deste Contrato. 

XXVI - Mediante acordo das partes, poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a 

25% do valor inicial do Contrato. 

XXVII –  

A CONTRATADA poderá subcontratar empresas especializadas, indicadas em sua proposta de preços, 

para execução dos serviços de instalação dos softwares, não se eximindo, contudo, de suas responsabilidades. 

XXVIII – Assegurar, sem embaraços, a plena e integral execução da garantia dos serviços contratados 

pela Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao total dos 

combustíveis fornecidos, peças, componentes, acessórios e dos serviços de manutenção prestados, socorro 

mecânico e guincho, acrescido do valor correspondente à aplicação da taxa percentual de administração 

pactuada na licitação sobre a fatura, com os descontos previstos na proposta final e com as deduções referentes 

aos tributos e contribuições de competência da União, nas condições e quantitativos abaixo descritos: 
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DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANT. 

ANUAL 

ESTIMADA/ 

UNIDADE 

MEDIDA 

 

VALOR 

MÍNIMO 

UNITÁRIO 

(R$) 

 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

 

PERCENTUAL 

DE 

DESCONTO 

DO 

LICITANTE 

(%) 

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL 

COM 

DESCoNTO 

(R$) 

 
1 Gasolina Comum 

495,86 
7,26 3,600,00 0,01 3.599,7 

 Litros 

 
2 

Álcool combustível 0 
- - 0,01 - 

 (etanol) Litros 

 
3 Óleo Diesel Comum 

0 
- - 0,01 - 

 Litros 

 
4 Óleo Diesel S10 

0 
- - 0,01 - 

 Litros 

  Serviço   de   manutenção    

0,01 4.491,16 

  preventiva e corretiva nos    

1  
5 

veículos que compõem a 

frota oficial da PRT 

13/PB, incluindo 
fornecimento de peças e 

6 

Serviços/ 

Manutenção 

 
748,6 

 
4.491,61 

  acessórios (Sede e PTM -    

  Campina Grande).    

  Serviço   de   Controle   e    

0,01 0,12 

  Gerenciamento de    

  

6 
Abastecimento de 

Veículos que compõem a 
frota oficial da PRT 

12 - Meses 

Taxa - % 

 

0,01 
 

0,12 

  13/PB, (Taxa de    

  Administração).    

 

VALOR ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

R$ 8.090,86 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverão estar incluídos no preço total contratado, todos os custos, materiais, 
tributos, mão de obra, e outros encargos, inclusive sociais e trabalhistas, que venham incidir na prestação dos 
serviços pela CONTRATADA. Todo o investimento necessário para a implantação do sistema de cada item 
contratado, como a instalação dos equipamentos de leitura, softwares de gravação e transmissão de dados, 
cartões, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento de 
pessoal, fornecimento de manuais de operação e o que mais for necessário para o perfeito funcionamento do 
sistema, deverão constar no valor correspondente à taxa de administração estabelecida no instrumento 
contratual a ser formalizado no ato da contratação. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços dos combustíveis e serviços de lavagem – serão os preços oferecidos 

no mercado – os de peças e serviços de manutenção e veículos - da tabela de preços (específica para o veículo). 
No entanto, serão selecionados pela CONTRATANTE, aqueles que oferecerem melhor preço e serviço, através 
de pesquisa de 3 (três) preços, no mínimo. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Os preços de referência dos combustíveis, serviços e demais produtos 
apresentados neste Edital são estimativos, podendo sofrer alterações previstas na Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e no mercado. Os preços a serem pagos serão o efetivamente cobrado 
no ato da compra ou da prestação de serviço, inclusive com direito a promoções da bomba de combustível e do 
local da oferta do produto/serviço. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O preço contratado será fixo, porém poderá ser negociado na prorrogação caso 

seja favorável a administração. Define-se como preço contratado a taxa percentual de administração e os 
percentuais de desconto pactuados durante a licitação. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tendo em vista a natureza dos serviços objeto da presente licitação, não haverá 

repactuação nos termos do preço contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam 
acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, Edital de Pregão Eletrônico-
SRP nº 001/2016 - Manutenção e Abastecimento de Veículos configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do 
disposto no inciso II, alínea “d”, do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Tais superveniências, (exclusivamente álea extraordinária) devem ser 

comprovadas com relação à situação inicial do contrato, que previa todo o investimento necessário para a 
implantação do sistema, o qual deveria estar incluído no valor correspondente à taxa de administração 
estabelecida no instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos específicos consignados 

no orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, nas condições abaixo: 
 
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes  
Centro de Custo: 4.02.02.001 - Atividade - Fiscalização e ações de melhoria 
 
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos  
Centro de Custo: 4.02.02.001 - Atividade - Fiscalização e ações de melhoria 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos 

credenciados pelo valor efetivamente consumido. Não respondendo, em nenhuma hipótese, a CONTRATANTE, 
nem solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os faturamentos concedidos pela CONTRATADA, serão aplicados da seguinte 

forma: 
 

mailto:atendimento@cauce.org.br
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I – Quanto ao ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS: (combustíveis e lubrificantes) – será aplicado o 
percentual de desconto sobre o valor total dos itens; 

II - Quanto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: (lavagens, manutenção preventiva e corretiva, 
peças, filtros e acessórios e serviço de guincho e socorro mecânico) – será aplicada a Taxa de Administração, 
sobre o valor total dos itens. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da 

contratada, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por 
meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no instrumento convocatório, e ocorrerá até o 10º dia útil subsequente ao devido ateste, que 
deverá ser efetuado pela fiscalização do contrato em até 2 (dois) dias úteis após a apresentação dos 
documentos de cobrança. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não poderá ser imposta qualquer espécie de encargo por mora de até 2 (dias) dias 

úteis da data de vencimento, após a emissão tempestiva da ordem bancária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento à contratada pela contratante pelos serviços efetivamente prestados 

não se confunde com a obrigação da contratada pelo pagamento da remuneração aos seus empregados, cujo 
prazo é definido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Assim, não cabe alegação de que primeiro a 
contratante deve pagar pelos serviços prestados para posteriormente a contratada efetivar o pagamento aos 
seus empregados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação e conter o 
detalhamento dos serviços executados, bem como apresentar o valor bruto e o valor de desconto a ser 
efetivado para cada item e o valor líquido a ser pago. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal da CONTRATADA, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Conforme disposto no § 6º do art. 36 da IN SLTI/MPOG nº 2/08, a retenção ou 

glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrerá quando o contratado: 
 
I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 
  
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá- los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
PARÁGRAFO NONO - Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em 

razão da não apresentação de todos os documentos/comprovações relacionados neste item de pagamento, 
visto que o prazo para o pagamento somente começa a correr após a apresentação deles. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Os prazos previstos no PARÁGRAFO QUARTO somente começam a correr após a 

apresentação da totalidade dos documentos/comprovações previstos no PARÁGRAFO OITAVO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
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exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A critério da contratante, poderá ser utilizado o valor contratualmente 

devido para cobrir dívidas de responsabilidade da contratada para com ela, relativo às multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Será retido na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 

bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as 
alíquotas previstas para o objeto deste edital, conforme IN SRF nº 1.234/2012, e alterações. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Não haverá a retenção prevista na subcondição descrita no PARÁGRAFO 

DÉCIMO TERCEIRO na hipótese de a contratada ser optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devido pelas ME e EPP (Simples Nacional), instituído pela LC nº 123/06, ou se enquadre 
na previsão contida no § 4º do art. 16 da mesma Lei. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Havendo dúvida quanto à regularidade da opção pelo Simples feita pela 

ME ou EPP, o pregoeiro representará junto ao órgão competente solicitando manifestação quanto à sua 
regularidade, para que, sendo o caso, seja feita sua exclusão e sejam adotadas as medidas dela decorrentes. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5 % (zero vírgula cinco) por cento ao mês e de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die e 
de forma não composta, mediante aplicação da seguinte formula: 

 
I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 
 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso. 
  
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de 

eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/86. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Havendo a efetiva prestação de serviços contratados, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua 
situação. 

 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Complementarmente, aplicam-se as demais regras previstas no Termo de 

Referência, pertinentes às condições e forma de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
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O Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e em 
conformidade com o disposto no edital da licitação e no Termo de Referência, respondendo cada um, pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL: 
 
A CONTRATADA deverá prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando à CONTRATANTE, até 5 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do contrato, comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei nº 
8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento 

de: 
 
1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 
2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 
3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados nos itens do Parágrafo anterior; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em 

conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento); 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta-fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

 
1. Caso fortuito ou força maior; 
2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração; ou 
4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração; 
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PARÁGRAFO NONO - A garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 

deverá ter validade durante toda a execução do contrato e, ainda, até 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos exigidos pelas normas aplicadas 
à espécie. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá proceder a reposição do valor, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas, prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes da culpa ou dolo 
durante a execução do contrato, e as multas moratórias, compensatórias ou punitivas aplicadas pela 
Administração à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

 
O Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor(es) em 

exercício no Conselho de Arqutietura e Urbanismo do Ceará e formalmente designado(s) pelo Gerente Geral do 
CAU/CE, podendo ser auxiliado por outro(s) igualmente designado(s). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização exercida no interesse da CONTRATANTE, não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer exigências da fiscalização, dentro deste Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

do Contrato, à CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, podendo para isso: 

 
I - Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais; 

II - Reservar-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços; 

III - Assegurar o direito de ordenar a suspensão do fornecimento do objeto deste Contrato, sem prejuízo 

das penalidades sujeitas à CONTRATADA, garantido o contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, ou pela inexecução das 

condições estipuladas, ou execução insatisfatória dos serviços, atrasos, omissão e outras falhas a Administração 

poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

I. Advertência; 
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II. Multas: (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 

Receitas Federais, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, a ser preenchida de acordo com 

instruções fornecidas pela contratante): 

a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três décimos 

por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação (taxa de administração 

e serviços/produtos estimados (visto que foi efetivada a realização do serviço), limitada a 30 (trinta) dias, a 

partir dos quais será causa de rescisão contratual; 

b) Multa de 10% sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de qualquer outra 

situação de inexecução total ou parcial, respectivamente, das obrigações assumidas; 

c) No caso de infração aos itens relacionados abaixo que perfazem as condições do Acordo de Nível de 

Serviço, conforme IN SLTI/MPOG 02/2008, serão atribuídos pontos de acordo com a gravidade, os quais serão 

cumulativos, atribuindo-se a multa de 2,0 % do valor total do contrato a cada 10 pontos acumulados, conforme 

segue: 

Tabela de pontuação das ocorrências: 

Pontuação Motivo 

1 (um) ponto por ocorrência 
(cômputo mensal enquanto 
perdurar a ocorrência) 

a) Apresentação de fatura com erro 
b) Atraso na reposição de cartões magnéticos, após 3 dias úteis 
da solicitação; 

2 (dois) pontos por ocorrência 
(cômputo mensal enquanto 
perdurar a ocorrência) 

a) Atraso na apresentação de relatório solicitado, após 30 dias 
da solicitação; 
b) Inobservância do item 11.1 e do termo de referência 

 

3 (três) pontos por ocorrência 
(cômputo mensal enquanto 
perdurar a ocorrência – exceto {c}) 

a) Inexistência de relatório estipulado em contrato; 
b) Falta de credenciamento de estabelecimento em local 
solicitado sem apresentar justificativa plausível, após 30 dias da 
solicitação; 
c) Estabelecimento credenciado não aceita operação por falha 
da CONTRATADA; 

Obs.: A ocorrência de 2 (dois) eventos de 3 (três) pontos, sujeitará também a multa de 2,00% do valor do 
Contrato mensal. 

 

d) Ocorrências não listadas na tabela acima serão avaliadas pela fiscalização do contrato, atribuindo- se 

pontuação de acordo com a gravidade da situação; 

III - impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento do SICAF 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 

cominações legais para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
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comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação para as sanções previstas nos incisos I, II e III acima. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei nº 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação por meio de Ofício entregue diretamente ou por via 

postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato. 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA: 

O presente Contrato só terá validade e eficácia depois de aprovado Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Ceará, e publicado, seu extrato, no “Diário Oficial da União”, em conformidade com o disposto no Parágrafo 

Único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais aditivos no “Diário Oficial da União”, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao 

da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às suas expensas, nos termos do 

Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS E FATOS DE GESTÃO: 

A CONTRATANTE manterá a documentação arquivada e à disposição dos órgãos de controle interno e 

externo e das unidades com as atribuições de acompanhamento administrativo e fiscalização financeira pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente à Licitação prevista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da Justiça Federal da 

Capital do Estado do Ceará. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

Contrato, e arquivado em pasta própria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, de acordo com o 

artigo 60 da Lei nº 8.666/93, do qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, 

pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua publicação, aprovação e 

execução. 

Fortaleza , 25 de Abril de 2022. 

 

 

 

LUCAS RIBEIRO ROZZOLINE MUNIZ  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará  

CPF 019.965.783-16 e RG nº 2000013012038 

CONTRATANTE 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Sr(a). TAISA MARSOLA SPADUZANO  

CPF 303.953.118-29 e RG n.º 33.687.973-8 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

 

  

FRANCISCA PATRICIA DA SILVA - CPF: xxxxxxxxx 

  

 

GUILHERME ALBUQUERQUE VILA NOVA MAIA - CPF: 019.449.423-35 

 

mailto:atendimento@cauce.org.br

		2022-04-26T14:38:51-0300
	TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829


		2022-04-28T08:13:30-0300
	FRANCISCA PATRICIA DA SILVA AGUIAR:00002998394
	Eu sou o autor deste documento


		2022-05-03T12:42:51-0300
	LUCAS RIBEIRO ROZZOLINE MUNIZ:01996578316


		2022-05-03T13:45:06-0300
	GUILHERME ALBUQUERQUE VILA NOVA MAIA:01944942335
	Eu atesto a precisão e a integridade deste documento




