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CONTRATO Nº 02/2021 – CAU/AM 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE 

SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO 

PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

ATRAVÉS DO TICKET-COMBUSTÍVEL 

celebrado entre o CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO 

AMAZONAS – CAU/AM e TICKET SOLUÇÕES 

HDFGT S/A, na forma abaixo: 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO AMAZONAS – CAU/AM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob o n° 14.891.387/0001-28, com com sede na Av. Mário Ypiranga, 696, CEP 69057-001, Manaus - 

Amazonas, neste ato representado por seu Presidente, Arquiteto e Urbanista, JEAN FARIA DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 892691-3, expedida pela SSP/AM, 

e do CPF n° 417.224.262-68, doravante designado CONTRATANTE, e do outro lado a TICKET 

SOLUÇÕES HDFGT S/A localizada na Rua Machado de Assis, nº 50, Edif 2, Santa Lúcia, CEP 

93.700-000, na cidade de Campo Bom/RS, inscrita no CNPJ sob N.º 03.506.307/0001-57, neste ato 

representada pelo seus procuradores Srta. LEIDIANE CAROLINE ONGARATTO, brasileira, 

solteira, portadora da Carteira de Identidade N.º 1081572594- SSP/RS e CPF Nº 018.657.630-71, 

coordenadora, residente e domiciliado à Rua Dona Laura, nº377/303, Rio Branco, Porto Alegre – RS e 

LUCIANO RODRIGO WEIAND, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade N.º 

3.027.063.209-SSP/RS e CPF Nº. 952.835.520-04, administrador, residente e domiciliado em Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço profissional na Rua Dezoito de Novembro nº 273, 

6º andar, Navegantes, Porto Alegre - RS, doravante denominada CONTRATADA tem entre si justo e 

contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, demais alterações e atualizada pela Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do 

Processo 029/2021, com base na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato 

independente de transcrição. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - São partes integrantes do contrato, independentemente de 

transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo n° 029/2021, conforme os 

termos da cláusula segunda deste instrumento e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato visa à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 

gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis através do 

ticket-combustível (cartão magnético ou com chip) para atender ao veículo pertencente ao Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, parte integrante e inseparável deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Para a execução do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:  
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a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência; 

b) Notificar a Contratada, por intermédio do fiscal do contrato, no caso de ocorrências durante a 

execução do contrato; 

c) Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a Contratada apresentar defesa e 

regularizar as falhas observadas pelo fiscal do contrato; 

d) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada cumpra com suas obrigações dentro das 

condições contratuais; 

e) Efetuar o pagamento em até 10 dias úteis após a entrega da Nota Fiscal e de todos os documentos 

necessários; 

f) A falta de fiscalização não a eximirá a Contratada de suas responsabilidades contratuais, nem 

significará aceitação tácita por parte da Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além de outras responsabilidades definidas neste contrato e na Proposta, a CONTRATADA se obriga 

à: 

a) Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação. Ainda nos casos da obrigação ser cumprida por filial, a mesma deverá 

apresentar os documentos que comprovem sua regularidade; 

b) Fiscalizar os serviços prestados pelos postos credenciados, com o objetivo de garantir um nível 

satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização de equipamentos, de horários de 

funcionamento, presteza no atendimento; 

c) Efetuar os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os quais mantêm convênios. Não 

respondendo, em nenhuma hipótese, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – 

CAU/AM, por esse pagamento; 

d) Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência Nacional de 

Petróleo – ANP por problemas de qualidade do combustível fornecido e divulgar imediatamente 

ao gestor do contrato formalizado com o CAU/AM, devendo providenciar o novo credenciamento 

para substituir o anterior no prazo de 30 (trinta) dias; 

e) Fornecer e/ou repor, para a CONTRATANTE, os cartões eletrônicos na quantidade equivalente à 

frota desta; 

f) Atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do contrato, inerente ao objeto da contratação; 

g) Emitir relatórios mensais que permitam a administração o gerenciamento do objeto do contrato, 

assim como, apresentar a Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, discriminando em separado os 

materiais e os serviços utilizados no período; 

h) Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico, instalações, 

manutenção, relatórios e outras decorrentes; 

i) Responsabilizar-se, em caso de pane do sistema, pelo abastecimento dos veículos, mediante 
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autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE; 

j) Manter todas as condições estabelecidas neste instrumento, caso ocorra, durante a vigência do 

contrato, alteração na quantidade de veículos por aquisição, alienação e/ou diversificação da frota; 

k) Manter listagem atualizada na rede de postos de abastecimento integrados ao sistema objeto deste 

contrato; 

l) Fornecer número de telefone e de fax do preposto a fim de atender às solicitações da 

CONTRATANTE; 

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

n) Levar ao conhecimento do CONTRATANTE, imediatamente, qualquer irregularidade constatada 

durante o fornecimento dos produtos; 

o) Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste 

contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao 

serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 

emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as 

despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

p) Não efetuar a transferência a outrem, no todo ou em parte, do objeto deste contrato, nem 

CAUCIONAR ou utilizar o mesmo para qualquer operação financeira, necessitando, nos dois 

casos, de própria e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará por doze meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser reajustado 

por igual período. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto deste Contrato valor 

estimado de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os valores serão irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, a contar 

da data de assinatura do presente Contrato, podendo ser alterado conforme disposições contidas no art. 

65 da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Decreto nº 3.931/01. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor referente aos serviços prestados, por meio de 

Boleto Bancário, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Fatura ou Nota 

Fiscal, depois de conferida e atestada pelo setor competente, devendo ainda apresentar Certidões de 

Regularidade Fiscal atualizadas. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
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pendente de liquidação qualquer obrigação, inclusive financeira, que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, a 

contratada será notificada para, no prazo de 10 dias corridos, proceder à sua regularização. Findo o 

prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato será submetido à Assessoria Jurídica do 

CAU/AM; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Não sendo a CONTRATADA optante pelo SIMPLES, dos seus 

pagamentos será efetuada a retenção, na fonte, do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 

bem assim da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para PIS/PASEP, consonante 

Instrução Normativa em vigor da Secretaria da Receita Federal/Ministério da Fazenda. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários ao atendimento da despesa, no valor estimado de R$ 4.600,00 (quatro mil, 

seiscentos reais), Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.011 – Combustíveis e Lubrificantes. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Para a cobertura das despesas relativas à execução deste Contrato, 

será emitida oportunamente Nota de Empenho. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

A não observância das cláusulas avençadas neste instrumento ensejará a aplicação das seguintes 

sanções: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, de 

conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, sujeitará a 

CONTRATADA, a juízo da Administração, garantida a ampla e prévia defesa, a uma multa de 1% 

(um ponto percentual) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total 

do Contrato. Caso o atraso se dê por período igual ou superior a 10 (dez) dias, estará caracterizado o 

descumprimento total da obrigação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As multas consignadas no parágrafo anterior serão aplicadas até um 

máximo de 10% (dez por cento), podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O valor da multa deverá ser recolhido ao CAU/AM através de 

transferência bancária em conta específica, e sua quitação comprovada por ocasião da apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA – Se o valor da multa não for pago ao CAU/AM, mediante transferência 

bancária, será automaticamente descontado de pagamento a que a CONTRATADA vier a fazer jus. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – Na hipótese de não haver ainda crédito suficiente para fazer frente às 

multas referidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá se valer da garantia prevista no edital, 

ou, ainda, da via judicial. 

SUBCLÁUSULA SEXTA – Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste item, realizar-se-

á comunicação escrita à empresa e, nos casos previstos nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 

8.666/93, se fará a publicação no Órgão de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da 

punição. 

SUBCLÁUSULA SETIMA – Contra os atos de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, 

caberá defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da respectiva ciência, nos 

termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, de conformidade 

com o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, atualizada, mediante Notificação Oficial 

entregue diretamente ou por via postal com Aviso de Recebimento (AR)., no prazo de 30 (trinta) dias. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência das seguintes 

hipóteses: 

a) Atraso injustificado no fornecimento dos serviços prestados contratados; 

b) Paralisação do fornecimento sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 

c) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a 

boa execução deste Contrato; 

d) Desatendimento das determinações regulamentares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

e) Cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

f) Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil de qualquer sócio 

da CONTRATADA; 

g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Administração, possa causar prejuízo à execução deste Contrato; 

h) Razões de interesse do Serviço Público de alta relevância e amplo conhecimento da esfera 

administrativa a que está subordinada a CONTRATADA e exaradas no processo a que se refere 

este Contrato; 
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i) Ocorrência de caso fortuito de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução 

deste Contrato; 

j) Protesto de títulos, ou emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos em poder do 

sacado, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA. 

k) A inadimplência por parte da CONTRATADA, desde que a isso não tenha dado causa a 

CONTRATANTE, será também ensejadora de rescisão do presente contrato, observado, contudo, 

o respeito às prerrogativas da Administração. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os casos de Rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 

61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária de 

Manaus/AM. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 03 (três) 

vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

Manaus, 24 de junho. de 2021. 

 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente do CAU/AM 

Contratante 

 

 

 

Srta. Leidiane Caroline Ongaratto 

Procuradora da TICKET SOLUÇÕES HDFGT 

S/A 

Contratada 

Sr. Luciano Rodrigo Weiand 

Procurador da TICKET SOLUÇÕES HDFGT 

S/A 

Contratada 

Testemunhas:   

 

____________________________                           ____________________________ 

Nome:                   Nome: 

CPF:                   CPF: 
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