
 
 

 
 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - Arpe 
Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 975, Governador Miguel Arraes, Aflitos. 
CEP 52.050-020 - RECIFE-PE - Telefone: (81) 31829734 - CNPJ: 03.906.407/0001-70 

1 

CONTRATO DE ADESÃO Nº 005/2008 
 
 
 
 

 
TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO -ARPE, E, DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, EM 
DECORRENCIA DA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, 
PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 088, 
PROCESSO Nº 173.2007.V.PP.088.SAD, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21/06/1993 
E DEMAIS ALTERAÇÕES. 
 
 
 

 
 

Por este Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços  nº 06/2008 /SAD, que entre si 
celebram, de um lado  a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Estado de Pernambuco – ARPE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.906407/0001-70, com endereço à Avenida 
Conselheiro Rosa e Silva, nº 975, bairro dos Aflitos, Recife, PE, por seu representante 
legal, o Sr. Diretor Presidente Dr. RANILSON BRANDÃO RAMOS, brasileiro, casado, 
economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.823.381-91, CI nº 1.290.844 – SSP-PE, 
residente e domiciliado na cidade do Recife, PE, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE ou ARPE e do outro lado a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 42.194.191/0001-10, 
com sede na Av. Tancredo Neves, 1672, Bairro Pituba, Salvador-BA, CEP 40280-020 
neste ato representado pela Sra. ROSANE DE FREITAS MÂNICA, brasileira, 
divorciada, CPF 297.961.480-72, RG 1141093626, residente e domiciliada em 
Salvador-BA, doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 
acordado, e celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e 
condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 088, PROCESSO Nº 173.2007.V.PP.088.SAD, devidamente 
homologado pela autoridade superior, em 27/06/2008. 
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DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a contratação de 
empresa para o gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, 
envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de 
gestão de frota com a aquisição de combustíveis e a realização de manutenção leve, 
através da tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores da frota da 
ARPE, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência – 
Anexo I do edital e da Ata de Registro de Preços. 
 

DA DOCUMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de 
direito, o processo relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 088, PROCESSO Nº 
173.2007.V.PP.088.SAD e todos os seus anexos. 

 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O regime de execução dos serviços objeto do presente 
contrato é o de empreitada por preço global. 
 

DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA QUARTA: O contrato terá vigência a partir de 01 de novembro até 31 de 
dezembro de 2008, em observância aos créditos orçamentários, devendo ser 
prorrogado no exercício subseqüente para complementação do prazo contratual de 12 
meses.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato poderá ainda, ser prorrogado em conformidade com 
o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666-93 e suas alterações. 
 

DO PREÇO 
 

CLÁUSULA QUINTA: O valor do presente contrato é de R$ 5.000,00(cinco mil reais) 
pôr mês. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à  CONTRATADA 
mensalmente, o valor correspondente ao consumo efetivo de combustíveis utilizado 
pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que a Taxa de Administração a ser 
cobrada será de 3%, conforme proposta da CONTRATADA, não podendo em hipótese 
alguma esse percentual ser alterado, sendo fixo e irreajustável. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor estimado deste contrato para o período de 
12(doze) meses é de R$ 60.000,00(sessenta mil reais). 
 

DO REAJUSTE 
 

CLÁUSULA SEXTA: O valor total do contrato poderá ser reajustado quando a 
prestação do serviço ultrapassar 12 (doze) meses, contado a partir da data limite para 
apresentação da proposta, utilizando-se, para tanto, do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com normas jurídicas 
vigentes e em conformidade com as Leis nº 12.525 de 30.12.2003 e 12.932 de 
05.12.2005, vedada a incidência do reajuste aqui estabelecido sobre a taxa de 
administração ou sobre os preços unitários. 
 

 
DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à 
CONTRATADA em até 15 dias, do mês subseqüente à prestação de serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empenhamento somente será efetuado, e 
conseqüentemente paga a despesa, se a CONTRATADA estiver inscrita no 
CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato.  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
CLÁUSULA OITAVA: Além das obrigações descritas no Pregão Presencial nº 088, 
Processo nº 173.2007.V.PP.088.SAD e seus anexos, obriga-se ainda a 
CONTRATADA: 
 
1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do serviço e das condições acordadas com 
a CONTRATANTE. 
 
2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação do serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas 
reclamações se obriga prontamente a atender. 
 
3. A CONTRATADA desenvolverá, às suas expensas, sistema informatizado de 
gerenciamento do serviço, compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, 
interligando os locais de atendimento com o Governo do Estado de Pernambuco. 
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4. A CONTRATADA deverá facultar a ARPE pleno acesso às informações do sistema, 
inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços 
prestados, discriminados, com os respectivos custos. 
 
5. A CONTRATADA deverá disponibilizar manual de utilização do sistema em língua 
portuguesa. 
 
6. A CONTRATADA deverá treinar e capacitar os funcionários públicos indicados pela 
CONTRATANTE, para utilizar todos os recursos do sistema. 
 
7. A CONTRATADA se responsabilizará pela instalação e manutenção dos softwares 
do sistema. 
 
8. Reembolsar todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada, 
inexistindo qualquer relação financeira entre estes prestadores (postos de 
abastecimento) e a ARPE. 
 
9. Disponibilizar suporte técnico através de e-mail, telefone ou acesso remoto. 
 
10. Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados. 
 
11. Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para 
várias tecnologias (xls, txt, xlm e outras). 
 
12. Estabelecer junto a sua rede credenciada, os critérios de definição dos preços a 
serem pagos para o abastecimento de combustíveis de combustíveis, com base na 
política indicada pelo governo. 
 
13. Fixar a taxa de administração em percentual aprovado pelo Governo, juntamente 
com cada fatura em decorrência do serviço prestado. 
 
14. Disponibiliza para a CONTRATANTE após a assinatura do contrato, o serviço de 
administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis e manutenção leve 
da frota da ARPE, com o fornecimento de sistema informatizado e cartões eletrônicos 
para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará 
os motoristas e condutores para aquisição de produtos e serviços junto aos postos 
credenciados pela CONTRATADA, observando o Termo de Referência. 

 
15. Disponibilizar estrutura administrativa, conforme detalhamento descrito no item 2.7. 
 
16. Ampliar e disponibilizar Rede de Postos credenciados, incluindo outras localidades, 
mediante solicitação da CONTRATANTE, sempre que houver condições para tal, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido. 
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17. Pagar pontualmente, os postos credenciadas, pelo valor efetivamente consumido, 
ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por 
esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA. 
 
18. Manter nos Postos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação visual 
de sua adesão ao sistema, objeto deste Contrato. 
 
19. Fiscalizar os serviços sistêmicos dos Postos no sentido de obter um resultado 
satisfatório do sistema. 
 
20. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados. 
 
21. Disponibilizar permanentemente para o CONTRATANTE por meio de mídia 
eletrônica, os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do 
contrato, inclusive após o seu término. 
 
22. Manter-se durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n º 
8666/93 e suas alterações, para comprovação sempre que necessário for, junto a 
CONTRATANTE. 
 
23. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
comunicação expedida pela CONTRATANTE. 
 
24. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
e de transporte e demais custos  resultantes da execução do Contrato. 
 
25. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE. 
 
26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representar a CONTRATADA 
na execução do Contrato. 
27. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades 
do software. 
28. Guardar sigilo sobre as informações da CONTRATANTE constante do seu banco 
de dados devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a 
extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 
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29. Atender, ainda, as obrigações dispostas nos arts. 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 
8.666-93. 
 

DA GARANTIA 
 
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta 
licitação, prestará no ato da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, 
garantia fixada em 1% (um por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, 
§2º, da Lei nº 8.666-93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de 
garantia previstas no diploma legal citado. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: A garantia terá o seu valor atualizado nas mesmas condições 
previstas no contrato. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE se obriga: 
 
1. Estabelecer, para cada veículo que credenciar, de sua propriedade ou locado, um 
limite de crédito, o qual não poderá ser ultrapassado sem autorização expressa do 
Gestor de Contrato. 
 
2. No caso de extravio ou danos ao cartão de abastecimento, requerer a 
CONTRATADA a emissão de novo cartão, sem custo adicional para o Estado, com o 
cancelamento do registro do cartão extraviado. 

 
3. Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos em caso 
de sua alienação ou sua retirada de circulação. 

 
4. Informar imediatamente à CONTRATADA, o furto, roubo, extravio, falsificação ou 
fraude do cartão destinado ao veículo. 

 
5. Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos 
cartões dos veículos, sob pena de responder por quaisquer reclamações e ou ações 
oriundas da utilização indevida. 
 
6. Remanejar e / ou incrementar créditos em cada cartão destinado ao veículo. 
 
7. Efetuar a análise e o atesto nas faturas / notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, 
efetivando o respectivo pagamento. 
 
8. Designar os gestores para o acompanhamento da execução e da fiscalização da 
prestação dos serviços, objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 
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9. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens de serviço em desacordo com o Contrato; 
 
10. Fornecer à CONTRATADA, em conformidade com o plano de implantação,  o 
cadastro completo dos veículos, motoristas e condutores autorizados,  contendo todos 
os dados necessários ao seu registro, quais sejam: 
 

2.9.10.1 Tipo da frota (própria, terceiros, locada); 
2.9.10.2 Placa; 
2.9.10.3 Chassi; 
2.9.10.4 Marca; 
2.9.10.5 Tipo; 
2.9.10.6 Motorização; 
2.9.10.7 Combustível (gasolina, diesel, álcool, gás natural); 
2.9.10.8 Lotação – Órgão / cidade / código do centro de custos; 
2.9.10.9 Capacidade do tanque;  
2.9.10.10 Dados do gestor responsável pelo veículo; 
2.9.10.11 Dados do hodômetro; 
2.9.10.12 Nome, matrícula e lotação dos motoristas e condutores autorizados. 

 
11. Identificar junto a CONTRATADA os funcionários que serão usuários do sistema, 
com poderes para administração plena e apenas acesso às informações, bem como 
responsabilizar-se pela comunicação prévia, para os casos de demissão, férias ou 
mudança de lotação. 
 
12. Como a CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Gestão de Frotas em 
níveis de acessos compatíveis ao modelo definido pelo GOVERNO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, o mesmo se compromete a estabelecer o nível de permissão 
(consulta / administração) do acesso ao Sistema de Gestão de Frotas a cada unidade, 
podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo 
com suas respectivas responsabilidades. 
 
13. A existência da fiscalização por parte do GOVERNO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 
CONTRATADA, na prestação dos serviços ora assumidos. 
 
14. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas, relativos ao consumo e serviços 
efetivamente utilizados. 
 
15. Solicitar a substituição de estabelecimentos de atendimentos credenciados 
cadastrados, que forem considerados incompatíveis. 
 
16. Notificar à CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na 
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As despesas decorrentes da execução do presente 
contrato para o exercício de 2008 correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
Fontes: 0241 e 0249 
Atividade: 04.122.0306.1006.0000 
Elementos de despesa: 3.3.90.30  e 3.3.90.39 – Aquisição de Combustíveis e 
lubrificantes – Pessoa Jurídica 
Empenhos Estimativos: 2008NE000443, 000444, 000446 e 000447 
Datados de 13/10/2008 
Totalizando o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) para os meses de novembro e 
dezembro de 2008. 
 

 DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documento 
exigido ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a Administração Pública, e será descredenciada do CADFOR, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no parágrafo seguinte. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a 
empresa às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na 
forma do artigo 87 da Lei nº 8.666-93: 
 

a) ADVERTÊNCIA; 
 
b) MULTA, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a 
critério da Administração, levando-se em conta o prejuízo causado, 
devidamente fundamentado, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 
dias úteis a contar da notificação; 
 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
 
d) 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 autoridade que 
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aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sua aplicação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos 
em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 
DA RESCISÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial do objeto da licitação 
ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a  80  da Lei Federal 
nº 8.666-93. 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato 
unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo 
diploma legal, quando cabível. 
 
PARAGRAFO TERCEIRO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 
DA SUCESSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente instrumento obriga as partes contratantes 
e os seus sucessores, que, na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu 
integral cumprimento. 
 

 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente contrato reger-se-á pelas normas 
estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e pelas regras no edital do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 088, PROCESSO Nº 173.2007.V.PP.088.SAD, na Proposta de 
Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 
 

 DO REGISTRO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este instrumento contratual, após obedecer às 
formalidades legais, deverá ser registrado no Livro de Registro de Contratos da ARPE. 
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 DA PUBLICAÇÃO 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666 de 
21/06/1993 e demais alterações, o presente instrumento contratual será publicado no 
Diário Oficial do Estado na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 
 

 DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, as partes elegem o foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de 
Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o 
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

 
Recife, 20 de outubro de 2008. 

 
 
 

RANILSON BRANDÃO RAMOS 
Diretor Presidente da ARPE 

 
 

ROSANE DE FREITAS MÂNICA 
Pela Contratada 

 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1._____________________________ 
 
 
 
2._____________________________ 
 


