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CONTRATO Nº 1202010  /2022   – PMCE
PROCESSO Nº 09337839/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI  CELEBRAM A
POLÍCIA  MILITAR  DO  CEARÁ  E  A
EMPRESA  CS  BRASIL  FROTAS  S.A,
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.

A Polícia  Militar  do Ceará,  situada na Av.  Aguanambi,  2280, Bairro de Fátima,
CEP.  60.415-390,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  01.790.944/0001-72,  doravante
denominada  CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo  Exmo.  Sr.  Francisco
Márcio  de  Oliveira,  Coronel  Comandante  Geral  da  PMCE,  brasileiro,  casado,
portador da Carteira de Identidade nº 103.439-1-7/PMCE, e do CPF nº 423.980.373-
04, residente e domiciliado em Fortaleza-CE,  e a empresa  CS BRASIL FROTAS
S.A, inscrita no CNPJ sob o Nº 27.595.780/0001-16, estabelecida na Av. Saraiva,
400, sala 08, Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08.745-900, telefone(11) 2377-
8068, e-mail:  licitacao.frotas@csfrotas.com.br,  doravante  denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo senhores Anselmo Tolentino Soares
Júnior,   brasileiro,  Diretor,  portador  da  cédula  de  identidade  RG  nº
CM881638RFBRJ, inscrito no CPF sob nº 028.449.777-07 e Paulo Roberto Teixeira,
brasileiro,  Gerente Geral de Operações, portador da cédula de identidade RG nº
M7778614, inscrito no CPF sob nº 042.607.376-27, têm entre si justa e acordada a
celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital  do Pregão Eletrônico n°
20210038-PMCE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal no
8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão
Eletrônico nº 20210038-PMCE e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os
quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato o serviço de locação de veículos automotores do
tipo Viatura Patrulheiro, com sistema de gestão de frota, manutenção e suporte para
a Polícia Militar do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos
no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

GRUPO/ITEM 1

Item Especificação
Qtd

(UNID)

Valor
Unitário

(R$)

 Valor
mensal 

(R$)

Valor Total 
(R$)

1

Serviço de locação mensal de viatu-
ra patrulheiro – tipo SUV médio, flex
(gasolina/etanol),  05  portas,  com
cela, na cor branca ou preta, potên-
cia mínima 120 cv, pelo período de
12  (doze)  meses,  sem  motorista,

266 3.172,79 843.962,14 10.127.545,68
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com Tablet digital acoplado com pa-
cote de dados ilimitado que abranja
todos  os  municípios  do  Estado  do
Ceará.
Pré-disposição  para  instalação  de
rádio  transceptor  digital  utilizado
pelo  Sistema  atual  adotado  pela
SSPDS/ce,  sinalização  acústico  vi-
sual,  aplicação de grafismo padrão
da PMCE. 
Especificações detalhadas conforme
no anexo do Termo de Referência
do edital P.E. nº 20210038-PMCE
Marca/Modelo: RENAULT DUSTER 
1.6 ZEN FLEX MT

Valor total do ITEM 1: R$ 10.127.545,68 (Dez milhões, cento e vinte e sete mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

GRUPO/ITEM 2

Item Especificação
Qtd

(UNID)

Valor
Unitário

(R$)

 Valor
mensal 

(R$)

Valor Total 
(R$)

2

Serviço de locação mensal de viatu-
ra patrulheiro – tipo SUV diesel, 05
portas, com cela, na cor branca ou
preta, potência mínima 170 cv, pelo
período  de  12  (doze)  meses,  sem
motorista, com Tablet digital acopla-
do com pacote de dados ilimitdo que
abranja todos os municípios do Es-
tado do Ceará.

Pré-disposição  para  instalação  de
rádio transceptor digital, sinalização
acústico visual, aplicação de grafis-
mo padrão da PMCE. 

Especificações detalhadas conforme
no anexo do Termo de Referência
do edital P.E. nº 20210038-PMCE

Marca/Modelo: CHEVROLET 
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIE-
SEL 4X4 AUT. 7 LUG.

200 9.285,35 1.857.070,00 22.284.840,00

Valor total do ITEM 2: R$ 22.284.840,00 (Vinte e dois milhões, duzentos e oitenta
e quatro mil, oitocentos e quarenta reais)

 VALOR GLOBAL :  R$ 32.412.385,68 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e doze
mil, trezentos e oitenta e cinto reais e sessenta e oito centavos)



3/10

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta:  Empreitada por preço
UNITÁRIO.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 
5.1. O preço contratual global importa na quantia de R$ 32.412.385,68 (Trinta e dois
milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e oitenta e cinto reais e sessenta e oito
centavos).
5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
5.2.1. É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplan-
do a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), após 12 (doze)
meses contados a partir da data limite para apresentação da proposta.
5.2.2. O pedido de reajuste deverá ser apresentado pela contratada no prazo de até
60 (sessenta) dias após a ocorrência da anualidade, sob pena de o silêncio ser inter-
pretado como renúncia presumida.
5.2.3. O requerimento a que se refere o subitem 5.2.1., prescinde da indicação dos
índices de variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período,
tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação, devendo a referida
indicação passar por análise contábil de servidores da CONTRATANTE.
5.2.4. O preço eventualmente reajustado somente será praticado após a vigência do
apostilamento contratual e contemplará a variação do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) durante 12 (doze) meses, a partir da data limite para apresenta-
ção da proposta.
5.2.5. Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado
pelo reajuste anterior.
5.2.6. A Contratada só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contra-
tual.
5.2.7. Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a con-
tratada firmar termo aditivo de dilação de prazo de vigência, com a manutenção dos
preços praticados e sem a expressa reserva do direito, quando já houver decorrido o
período anual referente ao reajustamento e mesmo que ainda não consumado o pra-
zo de 60 (sessenta) dias previsto no item 5.2.2.
5.2.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qual -
quer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
5.2.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.
5.2.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresenta-
ção da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante
crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco
Bradesco S/A, conforme Lei no 15.241, de 06 de dezembro de 2012.
6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATA-
DA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
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6.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mes-
mo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência
do edital do Pregão Eletrônico n° 20210038-PMCE.
6.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diaria-
mente em regime de juros simples.
6.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM
= Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento  e  a  do  efetivo  pagamento;  I  =  Índice  de  compensação  financeira  =
0,00016438; e VP = Valor da prestação ematraso.
6.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qual-
quer processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação
tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autentici-
dade.
6.5. A cobrança pelo serviço prestado mensalmente corresponderá ao total dos obje-
tos contratados e utilizados no mês.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do Te-
souro Estadual.
Pré-Reserva: 11320870
Dotação Orçamentária: 10100003.06.122.521.20261.03.339039.10000.0.3.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da
sua publicação, podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, inciso
II, da Lei Federal n° 8.666/1993, por ser considerado pela CONTRATANTE, serviço
de natureza contínua.
8.2. A publicação resumida deste contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do
art. 61, da Lei Federal no 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do respectivo instrumen-
to, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal no 8.666/1993,
vedada à prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária.
9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
9.3. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou li -
berada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando
em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da
Lei Federal no 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá
ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições inicial-
mente estabelecidas.
9.4.  A  validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  deverá
abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.
9.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
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9.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-
plemento das demais obrigações nele previstas;
9.5.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo du-
rante a execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
10.1. Quanto a entrega:
10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especifica-
ções estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, no prazo de 120 (cento e vin-
te) dias, a contar do recebimento de cada ordem de serviço ou instrumento equiva-
lente.
10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e
aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento con-
tratual.
10.2. Quanto ao recebimento:
10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação
da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por
pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após
verificação da qualidade e da quantidade do objeto contratual, certificando-se de que
todas as condições estabelecidas no edital foram atendidas e consequente aceita-
ção das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de
desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
11.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-
tação.
11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressões  limitados  ao  estabelecido  no  §1o,  do  art.  65,  da  Lei  Federal  no
8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a ter-
ceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não po-
dendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o
fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pre-
vidência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obri-
gatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução
contratual. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fis-
cais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu paga-
mento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico,
hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de de-
feito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 30
(trinta) dias contados da sua notificação, sem ônus para Contratante.
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11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabili-
zando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigi-
do pela Administração.
11.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
objeto contratual,  cuja  conduta  seja considerada indesejável  pela  fiscalização da
contratante.
11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II,
capítulo V, da CLT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a seguran-
ça e a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigi-
da.
11.11. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condi-
cionantes e de compensação ambiental e outros, conforme previsto em lei.
11.12. Registrar e licenciar no Estado Ceará os veículos automotores, objeto do con-
trato que atuarem neste Estado, conforme preceitua o art. 1° e 3o da Lei 17.080, de
23 de outubro de 2019.

11.13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO ÀS INFRAÇÕES À LEGIS-
LAÇÃO DE TRÂNSITO:
11.13.1. Encaminhadas à CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas após o
seu recebimento de notificações de infração de trânsito, para identificação do condu-
tor e posterior recurso de defesa, juntamente com a devida documentação de identi-
ficação de seu Gestor, devendo a Contratante providenciar os devidos recursos de
defesa, ficando a Contratada responsável por seu pagamento quando não encami-
nhada dentro do prazo de recurso.
11.13.2. Responsabilizar-se pelo acompanhamento do resultado dos recursos de de-
fesa das notificações até que estes se esgotem, reencaminhado-os à CONTRATAN-
TE  quando  indeferidos,  dentro  dos  prazos  estabelecidos  constante  no  subitem
4.5.1., do  Termo de Refência do edital P.E. 20210038-PMCE.
11.13.3. Caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento das multas até o seu venci-
mento, bem como, quando do seu indeferimento e após esgotados todos os recur-
sos legais,  encaminhar o comprovante de pagamento,  acompanhado do relatório
dos recursos impetrados à CONTRATANTE para que seja feito o ressarcimento.
11.14. Realizar em caso de manutenções preventivas ou corretivas, pane ou aciden-
te com indisponibilidade do veículo locado por um período de tempo superior a 24
(vinte e quatro) horas, a substituição do veículo por veículo reserva.
11.15. Em caso de indisponibilidade do veículo locado efetivo ou reserva por um pe-
ríodo de tempo superior a 30 (trinta) dias, seja por manutenção preventiva ou correti -
va, pane ou acidente, deverá ocorrer a substituição do veículo por outro com as
mesmas especificações do locado, devendo o veículo reserva que o substitui retor-
nar para a fila de distribuição.

11.16. RENOVAÇÃO DA FROTA:
11.16.1. Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de locação, deverá haver
a renovação total da frota.
11.16.2. A renovação dos veículos deverá ser promovida através de substituição por
outros de mesmo modelo, zero-quilômetro, no ano de fabricação da assinatura do
respectivo Aditivo de Renovação ou superior, mantendo-se as mesmas especifica-
ções.
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11.16.3. Durante a vigência do contrato, a juízo da Contratada, os veículos locados
poderão ser substituídos por outros zero-quilômetro, desde que obedecidas as espe-
cificações e características do objeto, sem ônus adicionais à Contratante.
11.17. Cumprir as Condições Gerais conforme itens constantes do ANEXO A do Ter-
mo de Refência do edital P.E. 20210038-PMCE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de ordem de
serviço.
12.2 Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei
Federal no 8.666/1993 e suas alterações.
12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que atenderá ou jus-
tificará de imediato.
12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do
objeto contratual.
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas nes-
te contrato.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
12.7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE QUANTO ÀS INFRAÇÕES À LEGIS-
LAÇÃO DE TRÂNSITO:
12.7.1. Enviar ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo legal, a documenta-
ção necessária contendo a identificação do condutor infrator, condicionado ao cum-
primento do prazo estabelecido no subitem 4.5.1. do  Termo de Refência do edital
P.E. 20210038-PMCE., quando comprovada a responsabilidade por parte do CON-
TRATANTE.
12.7.2. Adotar as providências cabíveis para a devida apresentação dos recursos
das multas de trânsito, quando comprovada a responsabilidade por parte de seus
Prepostos.
12.7.3. Responsabilizar-se-á pelo ressarcimento das infrações de trânsito ocorridas
durante a vigência do contrato, mesmo que o processamento dessas ocorra após o
término do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada, por um representante
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o es-
tabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da la-
vratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará su-
jeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes pe-
nalidades:
14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atra-
so, até o máximo de 2% (dois por cento) pela inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato.
b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do
objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou ins-
trumento equivalente.
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c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução
do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, até o limite do percentual fixado na alínea “e”, hipótese que
pode resultar na rescisão da avença A aplicação da presente multa exclui a aplica-
ção da multa prevista na alínea anterior.
d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contra-
tuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.
e) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência
da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.
14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então descre-
denciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SE-
PLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pe-
rante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previs-
tas neste instrumento e das demais cominações legais.
14.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes, ou descontada da garantia contratual, a CONTRATADA recolherá a mul-
ta por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído
por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE, se não o fizer, será
cobrada em processo de execução.
14.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravi-
dade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
14.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório,
na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
15.1. A contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcon-
tratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos
desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)  “prática  corrupta”:  oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no pro-
cesso de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influ -
enciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão li -
citador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamen-
te, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um
processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organis-
mo financeiro multilateral promover inspeção.
15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo
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organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, direta-
mente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato fi-
nanciado pelo organismo
15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a contratada deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integral-
mente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e regis-
tros relacionados à licitação e à execução do contrato.
15.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se compro-
var o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em
práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação
ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos
motivos constantes no art. 78, da Lei Federal no 8.666/1993 será causa para sua
rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo
diploma legal.
17.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE,
mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decor-
rentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal no 8.666/1993, sem que
caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE
18.1. A CONTRATADA não poderá, salvo em “curriculum vitae”, utilizar o nome da
CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de
divulgação profissional como por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos,
impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente Contrato.
18.2. A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome da CONTRA-
TANTE à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades des-
ta, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual
e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
19.1. A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial (DOE), que
é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATAN-
TE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA –  DOS CASOS FORTUITOS,  DE  FORÇA MAIOR OU
OMISSOS.
20.1. Tal como prescrito na Lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão
responsabilizadas por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de
força maior ou omissos, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante
acordo interpartes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA –  DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
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21.1 Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei Federal nº 8.666/93 e em outras disposições legais perti-
nentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenien-
tes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
22.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, para
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não pude-
rem ser resolvidas na esfera administrativa.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado
pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme,
vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 09 de março de 2022.

PELA CONTRATANTE:

_________________________________
Francisco Márcio de Oliveira

CORONEL COMANDANTE GERAL DA
PMCE

PELA CONTRATADA:

___________________________________
           Anselmo Tolentino Soares Júnior

Administrador

___________________________________
                Paulo Roberto Teixeira
           Gerente Geral de Operações

1ª. TESTEMUNHA

NOME:_____________________
CPF:   _____________________

2ª. TESTEMUNHA

NOME:_____________________ 
CPF:   ______________________
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