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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA 

WEB DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CRMV-RN, COM 

TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CRMV-RN E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA LTDA. 

 

 

Aos 01 dias do mês junho de dois mil e vinte, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CRMV-RN), inscrito no CNPJ n° 08.693.822/0001-07, situado 

na Rua Padre Raimundo Brasil, 1411 – Nova Descoberta – Natal/RN – CEP: 59.075-100, neste 

ato representado por seu Presidente, Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa, inscrito no CRMV-RN 

0309, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 

11, 2º andar, sala 3, Alphaville – Centro – Santana de Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, neste ato 

representada pelo seu sócio administrador, Sr. Rodrigo Mantovani, brasileiro, empresário, 

casado, portador do RG nº 20.103.621 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 159.882.778-29 e o Sr. 

João Marcio Oliveira Ferreira, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 20.907.947-

2 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 186.425.208-17, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente Contrato, oriundo do Pregão eletrônico nº 004/2020 – Processo 

Administrativo CRMV-RN nº 081/2020, mediante as seguintes Cláusulas e Condições, a que 

mutuamente se obrigam. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de 

administração e gerenciamento informatizado via web, do abastecimento de veículos oficiais 

do CRMV-RN, com tecnologia de cartão magnético, em postos de combustíveis credenciados, 
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observados o Edital, o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA, os quais, 

independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, naquilo que 

não o contrarie. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto do presente instrumento será executado por preço global, 

em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) designar gestor para acompanhamento e fiscalização deste Contrato; 

b) promover o acompanhamento e a fiscalização desta contratação, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

c) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

d) permitir, durante a vigência deste Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da 

CONTRATADA ao local de prestação de serviços, desde que devidamente identificados e 

acompanhados por representante do CONTRATANTE; 

e) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 

execução dos serviços; 

f) efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas neste 

Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) iniciar a execução da prestação do serviço a contar da assinatura deste contrato; 

b) executar o serviço contratado em conformidade com as condições e os prazos 

estabelecidos no Termo de Referência; 

c) cumprir todas as obrigações elencadas no item 8.2 do Termo de Referência; 

d) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que 

comprometa ou inviabilize a realização dos serviços; 

mailto:crmvrn@crmvrn.gov.br
http://www.crmvrn.gov.br/


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA  

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Rua Padre Raimundo Brasil, 1411 – Nova Descoberta - CEP: 59.075-100 - Natal/RN 
E-mail: crmvrn@crmvrn.gov.br – Site: www.crmvrn.gov.br 

Tel: (84) 3221-3290 

e) apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste 

Contrato; 

f) comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação na execução do objeto, apresentando 

razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE; 

g) manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse 

do CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do 

objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

g.1) é vedada a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que 

os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução dos serviços 

prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do Contrato; 

h) responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuízo causado ao 

patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, decorrente da execução do serviço contratado; 

i) manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

j) indicar formalmente preposto visando a estabelecer contatos com o gestor deste Contrato; 

k) observar as demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência. 

DO VALOR 

CLÁUSULA QUINTA – O valor total estimado do Contrato é de R$ 38.900,00 (trinta e oito mil 

e novecentos reais). 

DO RECEBIMENTO 

CLÁUSULA SEXTA – O objeto deste Contrato será recebido por servidor formalmente 

designado pelo CONTRATANTE, procedendo-se à conferência dos serviços e sua conformidade 

com este Contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o serviço. 

Parágrafo primeiro – Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na 

execução, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo – O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da 

CONTRATADA. 

DO PAGAMENTO 
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CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será efetuado mensalmente mediante crédito em conta 

corrente da CONTRATADA, por ordem bancária ou pagamento de boleto bancário expedido 

pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do atesto dos serviços, quando 

mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o 

qual tenha concorrido a CONTRATADA, devendo apresentar ainda: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovação de 

regularidade perante a Seguridade Social; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA. 

e) nota fiscal/fatura, discriminando as despesas com o abastecimento de combustíveis dos 

veículos do CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ 

diverso do qualificado no preâmbulo deste Contrato. 

Parágrafo segundo – A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no 

Edital, na nota de empenho, no Contrato ou caso observada qualquer circunstância que 

desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA e nesse caso o prazo previsto na 

Cláusula Sétima será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será 

iniciada a partir da respectiva regularização. 

Parágrafo terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou à atualização monetária. 

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

CLÁUSULA OITAVA – 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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
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(IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva 

realização. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA NONA – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado pelo período de até 60 (sessenta) meses. 

DAS SANÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA – Quem praticar, os atos previstos no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios e 

será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

sanções previstas na IN n. 1/2017 da Secretaria Geral da Presidência da República. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de: 

b.1) 10% sobre o valor total estimado contratado, no caso de atraso injustificado para 

atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos 

ou para devolução de instrumentos contratuais e seus aditivos, se for o caso; 

b.2) 10% sobre o valor total estimado contratado, no caso de atraso injustificado para início 

da execução da prestação do serviço, limitada a incidência a 10 (dez) dias. A partir do 11º 

(décimo primeiro) dia de atraso, a nota de empenho será anulada e será considerado 

inexecução total; 

b.3) 20% sobre o valor total estimado contratado, no caso de inexecução total da obrigação 

assumida, ensejando a rescisão contratual; 

b.4) 10% sobre o valor total estimado contratado, no caso de inexecução parcial da obrigação 

assumida, ensejando a rescisão contratual; 

c) impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos 

da Lei n. 10.520/2002; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos da Lei n. 8.666/1993. 

Parágrafo primeiro – O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. 

Parágrafo segundo – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à pena de multa. 

DA GARANTIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA presta garantia de execução deste Contrato 

no valor de R$ (1.945,00), na modalidade caução em dinheiro ou seguro-garantia ou fiança 

bancária, correspondente a 5% do valor total estimado do Contrato, tendo como beneficiário 

o CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro – A garantia assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

b) multas punitivas aplicadas pelo CRMV-RN à CONTRATADA; 

c) prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução deste Contrato; 

d) prejuízos indiretos causados ao CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato. 

Parágrafo segundo – Caso a garantia prestada pela CONTRATADA seja nas modalidades 

seguro garantia ou fiança bancária, ela deverá prever, expressamente, a cobertura indicada 

no parágrafo primeiro. 

Parágrafo terceiro – O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos 

instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

Parágrafo quarto – A garantia prestada pela CONTRATADA deverá cobrir o período de vigência 

do Contrato e mais 3 (três) meses após o término da vigência deste e somente será liberada 

ou restituída, se houver saldo disponível, depois de expirada a sua cobertura, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias. 
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Parágrafo quinto – Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada 

monetariamente, conforme critérios estabelecidos pela instituição bancária em que for 

realizado o depósito. 

Parágrafo sexto – Aditado este Contrato, prorrogado o prazo de sua vigência, alterado o seu 

valor ou reduzido o valor da garantia em razão de aplicação de qualquer penalidade, a 

CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar ou a substituí-la, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do aditivo, no mesmo percentual e modalidades 

constantes desta Cláusula. 

Parágrafo sétimo – Em caso de prorrogação do prazo de vigência contratual, a garantia será 

liberada após a apresentação da nova garantia e da assinatura de termo aditivo a este 

Contrato. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A despesa decorrente da contratação correrá à rubrica 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 (Fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos) –, 

tendo sido emitida a Nota de Empenho n. 189, datada do dia 09/06/2020. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, 

por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante 

notificação, com prova de recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – As sanções previstas nas alíneas "b" da Cláusula Décima 

Primeira serão cumuladas com a rescisão contratual, garantida a prévia e ampla defesa, na 

forma da lei. 

Parágrafo único – Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade da 

infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da 

Lei n. 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) atraso injustificado na execução da prestação do serviço, bem como a sua paralisação sem 

justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
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b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado 

pelo representante do CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro – Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou 

incorporação, será admitida a continuação da contratação desde que a execução deste 

Contrato não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel cumprimento dos termos 

contratuais e as condições de habilitação. 

Parágrafo segundo – Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, 

nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as 

disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da 

mesma Lei. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Aplicam-se à execução do presente Contrato a Lei n. 8.666/1993 

e demais normas legais pertinentes. 

DO ACOMPANHAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O CONTRATANTE nomeará um gestor para executar a 

fiscalização deste Contrato. As ocorrências e as deficiências serão registradas em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução 

do objeto contratado. 

DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Este Contrato fica vinculado ao Processo Administrativo nº 081/2020. 

DO FORO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – As partes signatárias deste Contrato elegem, de comum 

acordo, o foro da Justiça Federal de Natal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, 

para dirimir questões que porventura venham a surgir durante a vigência deste instrumento, 

renunciando, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DA PUBLICIDADE 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O extrato do presente Contrato será publicado no Diário 

Oficial da União, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. 

 

E, por estarem, assim, justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato, diante das 

testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.  

 

Natal/RN, 23 de junho de 2020. 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa 

Contratante 
 
 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Sr. Rodrigo Mantovani 

 Contratada 
 
 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Sr. João Marcio Oliveira Ferreira 

 Contratada 
 
 

 
 
 

Testemunhas: 
1. Nome: 

CPF nº: 

2. Nome: 

CPF nº: 
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