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PROCESSO N. 000.346/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2019 - CPL 03 
CONTRATO N. 5.19.122A 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS 	DE 	RODAGEM, 
INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E 
AEROPORTUÁRIA DO ACRE - DERACRE 
E A EMPRESA A. A. M. CAMELI - EPP. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA 
HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE - DERACRE, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.031.258/0001-06, com 
sede na Via Chico Mendes, n° 805, Bairro Vila DNER, Triângulo, CEP 69.906-150 - 
município de Rio Branco - AC, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, o Senhor. 'TALO CÉSAR SOARES DE 
MEDEIROS, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador do RG n. 213116 SSP/AC 
e CPF/MF n. 611.484.581-15, residente e domiciliado à Estrada do Calafate, n° 3391, 
BL 03, AP 203, Bairro Calafate, CEP 69914-324, em Rio Branco - Ac, com competência 
conferida pelo Decreto Estadual n° 049/2019, publicado no D.O.E. n° 12.466 em 
08/01/2019, e de outro lado a empresa A. A. M. CAMELI - EPP, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°07.111.525/0001-43 e Inscrição Estadual 
n. 01.018.286/001-68, estabelecida na Avenida Joaquim Távora, n° 185, 1° Piso, Sala 
01, Bairro Centro, CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul/AC, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. ANTÔNIO ASSEM MELO CAMELI, 
brasileiro, casado, portador do RG n° 140833 SSP/AC e CPF/MF n. 195.962.272-20, 
residente e domiciliado na Rua Antonio Costeira, n. 1305, Bairro Cohab, CEP.69.980-
000, Cruzeiro do Sul/AC, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão 
Presencial n° 043/2019 - CPL 03, do tipo menor preço por item, constante do Processo 
n°000.346/2019, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 
de julho 2002, Decreto n° 5.972 de 30 de dezembro de 2010, aplicando-se a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de 
Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes, têm, entre si, justo e 
contratado o que se contém nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PARÁGRAFO ÚNICO. Contratar empresa para prestação de serviço de locação de 
meio de transporte fluvial embarcação tipo balsa com rebocador, para realizar travessia 
de munícipes,' veículos e cargas na confluência da BR-364 com o Rio Juruá, no 
município de Rodrigues Alves. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

PARÁGRAFO ÚNICO. São partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem 
transcritos, o edital do Pregão Presencial n° 043/2019 - CPL 03 e seus anexos, a 
proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem o Processo n° 
000.346/2019, observado o que dispõem o at. 41 da Lei n°8.666/1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA EXECUÇÃO 

§ 1° A prestação de serviços deverá obedecerás leis e normas vigentes, em especial a 
legislação trabalhista, previdenciária e fluvial, e possuir as devidas autorizações e 
licenciamentos perante os órgãos competentes, como a legalização junto a Marinha do 
Brasil e contrato de seguro de vida dos funcionários. 

§ 2° Os serviços deverão ser realizados com mão de obra formada por pessoal 
qualificado e habilitado pela Capitania dos Portos, e com a utilização de balsa, 
rebocador, todos os insumos e equipamentos necessários à sua execução, correndo 
todas estas despesas à conta da Contratada. 

§ 3° Os serviços compreendem exclusivamente a travessia de pessoas, veículos de 
cargas e de passageiros na BR-364 confluência com o Rio Juruá, no município de 
Rodrigues Alves, de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias na semana. 

§ 4° Os serviços serão operacionalizados por, no mínimo, 04 (quatro) equipes formadas 
por, no mínimo, 04 (quatro) pessoas, sendo 04 (quatro) na função de comandante, 04 
(quatro) na função de motorista e os outros 08 (oito) para atuação no convés. 

§ 5° Será de responsabilidade da contratada por salários e todos os encargos 
trabalhistas e sociais dos funcionários utilizados na prestação dos serviços de locação. 

§ 6° Cabe a Contratada a responsabilidade pela manutenção dos serviços, em caso de 
paralisação da balsa e do rebocador para manutenção, a contratada deverá 
disponibilizar outro equipamento equivalente para que o serviço não seja 
descontinuado. 

§ 7° Será de responsabilidade da Contratada a limpeza das rampas de acesso a Balsa 
garantindo aos veículos e pessoas a utilização do referido serviço sem transtornos. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

PARÁGRAFO ÚNICO. O valor total do presente contrato é de R$ 1.126.200,00 (um 
milhão, cento e vinte e seis mil e duzentos reais), conforme especificado na tabela 
abaixo: 
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Item Descrição Quant. de 
Embarcação Und' 

Quantid. 
Meses 

Preço médio R$ 

Valor 
mensal R$ 

Valor Anual 
R$ 

1 

LOCAÇÃO 	DE 	MEIO 	DE 
TRASNPORTE 	FLUVIAL; 
EMBARCAÇÃO TIPO BALSA 
COM REBOCADOR. 

1 MENSAL 12 93.850,00 1.126.200,00 

TOTAL 1.126.200,00 

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

PARÁGRAFO ÚNICO. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 
conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2019, sob o seguinte 
Programa de Trabalho: 85420126784111430570000 — Aquisição, Operação e 
Manutenção de Embarcações; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00; Fonte de 
Recurso: 100-RP. 

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

PARÁGRAFO ÚNICO. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período até o limite 
de 60 (sessenta) meses, em conformidade ao art. Art. 57, II, da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FORMA DE PAGAMENTO 

§ 10  O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, 
emitida no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do aceite definitivo do objeto, 
compreendido nesse período a fase de ateste da Nota Fiscal/fatura - a qual conterá o 
endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, 
de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pelo 
CONTRATANTE. 

§ 2° A nota fiscal deverá ser preenchida em nome do Departamento de Estradas de 
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre — DERACRE, Bairro Vila 
DNER, n°805, Triângulo, CEP 69.906-150, Rio Branco- Ac. 

I. Deverão constar na nota fiscal o número do empenho, número do pregão, número da 
medição, período da medição e o número do contrato utilizado e a descrição clara do 
objeto. 
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§ 3° Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do prazo 
será iniciada a partir da nova data de entrega no protocolo do Contratante; 

§ 4° Os valores a serem pagos pelo Contratante corresponderão exclusivamente ao 
que for comprovadamente entregue pela Contratada. 

§ 5° O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem bancária, 
devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número 
da conta corrente em que será efetivado o crédito. 

§ 6° O Contratante deverá apresentar/efetuar o cadastro na Secretaria de Estado da 
Fazenda do Estado do Acre — SEFAZ. 

§ 7° O pagamento está condicionado ao atesto da nota fiscal feito por servidor 
designado, que analisará e aprovará a documentação apresentada pela contratada. 

§ 8° Os valores a serem pagos pelo Contratante corresponderão exclusivamente aos 
produtos entregues comprovadamente pela contratada. 

§ 9° No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE, encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples, que será calculada por meio da aplicação da seguinte 
fórmula: EM = VA x N x I, ONDE: 

i — Taxa 
EM — Encargos Moratórios 
VA — Valor em Atraso 
N — Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
I — índice de compensação financeira, assim apurado: 

— 
i/100 6/100 

— 0,00016438 
365 	365 

I. A compensação financeira deverá ser cobrada em nota fiscal/fatura após a 
ocorrência, desde que certificada pelo CONTRATANTE. 

§ 10° A inadimplência da CONTRATADA com referência aos seus encargos sociais, 
comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao 
contratante, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

PARÁGRAFO ÚNICO. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste 
instrumento de contrato, do Edital da Licitação e seus anexos, em especial as definidas 
nos diplomas federais e estaduais de Licitações, cabe à CONTRATADA: 

Executar o objeto desta licitação na forma preceituada pelo edital, observadas as 
técnicas e condições especificadas neste anexo; 

Manter ao longo da execução do contrato, a qualidade do material a ser entregue, 
bem como seus requisitos de habilitação, apresentando mensalmente as certidões 
Negativas de: Débito Municipal, Débito Estadual (empresa), Débito Federal, Débito 
INSS, Débito FGTS e Débitos Trabalhistas no momento da entrega da nota fiscal; 

Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus decorrentes da execução do 
contrato, especialmente os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes sobre o fornecimento do objeto isentando o Contratante de 
eventual não observância das prescrições legais pertinentes; 

Responsabilizar-se pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do 
Contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste 
Contrato, inclusive por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou 
representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, 
dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, 
em conformidade com art. 70, da Lei n°. 8.666 de 1993 e suas alterações; 

Disponibilizar para o Contratante os contatos telefônicos dos responsáveis técnicos 
pela entrega do material, bem como do gerente da empresa, para casos de 
emergência; 

Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer outra operação financeira, sem 
prévia e expressa anuência do Contratante, sob a pena de rescisão contratual; 

É obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação em comprimento ao art. 55 da lei n° 
8.666/93. 

A CONTRATADA deverá cumprir todas as disposições legais aplicáveis, 
observando rigorosamente a legislação que trata da regulamentação dos serviços, bem 
como, direitos trabalhistas dos seus contratados. 

A contratada sempre que possível recrutará o pessoal envolvido na execução do 
contrato no município mais próximo da prestação dos serviços; 
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X. Fornecer todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, 
necessários para garantir a prestação dos serviços, bem como efetuar, por sua conta e 
riscos, a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços de mão de 
obra decorrentes deste instrumento, correndo, igualmente, de conta dela, 
CONTRATADA, que assume, em consequência, todas as obrigações e ânus de 
empregadora, o pagamento da remuneração e salários das contribuições exigidas pela 
previdência social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas; 

Xl. Atender prontamente quaisquer exigências do Fiscal designado pelo 
CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; 

XII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pela fiscalização, ficando 
desde já autorizado o desconto por parte do contratante dos dias não trabalhados, caso 
não ocorra a substituição/reparo no prazo estipulado. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de Servidor 
ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização da execução do contrato: 

O Contratante observará o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo, 
o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução, 
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas; 

Documentar as ocorrências havidas no decorrer da execução do contrato, em 
registro próprio; 

Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA, no que se refere à execução do contrato; 

Assinar de forma legível, por extenso ou rubricado com carimbo, o recebimento dos 
serviços prestados, após a comprovação, teste e aceitação num prazo máximo de 24 
horas após a entrega; 

Realizar a qualquer tempo e a seu critério, orçamentos paralelos ao apresentado 
pela Contratada, a fim de resguardar tanto o Contratante quanto a Contratada quanto à 
lisura dos respectivos orçamentos; 

Designar um responsável técnico para acompanhamento e fiscalização dos serviços 
prestados pela Contratada; 
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Atestar ás notas fiscais/faturas correspondentes a execução do serviço referente ao 
objeto do Edital; 

O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
licitada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada e de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

PARÁGRAFO ÚNICO. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme disposto no 
Art. 65, § 1° da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

PARÁGRAFO ÚNICO. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame 
licitatório, a Administração da Entidade, garantida a prévia defesa, aplicará as 
fornecedoras as sanções previstas no Edital e seus anexos. E o seguinte: 

O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 
o contrato ou a Ata de Registro de Preços, ensejar o retardamento da execução do 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução desta Ata, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às 
sanções previstas no Decreto Estadual n°. 5.965 de 2010 e será descredenciado do 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo do Estado do Acre; 

A Contratada será responsável por quaisquer falhas que importem em prejuízo à 
Administração ou terceiros, durante o prazo de garantia do(s) item(ns), devendo 
providenciar a troca do(s) mesmo(s), sob pena de ser considerado como inexecução 
parcial do contrato; 

Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na 
execução que vierem a acarretar prejuízos ao CONTRATANTE, sem exclusão da 
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da 
Lei; 

Aos fornecedores que praticarem ilícitos administrativos na licitação, no 
procedimento de dispensa ou inexigibilidade licitatória e nos contratos, serão aplicadas 
as seguintes sanções: 

advertência; 

multa; 
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suspensão; 

declaração de inidoneidade. 

V. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida observado o principio da proporcionalidade; 

VI. Quando o fornecedor, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou 
mais infrações administrativas, idênticas ou não, as penas aplicadas serão cumuladas, 
respeitados os limites máximos de: 

dois anos para as licitações realizadas nas modalidades convite, tomada de preços, 
concorrência, concurso e leilão, para os seus respectivos contratos e para os contratos 
decorrentes de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação; e 

cinco anos para as licitações realizadas na modalidade pregão e para os seus 
respectivos contratos. 

VII. A advertência consiste em comunicação formal ao fornecedor, em decorrência de 
atos menos graves e que ocasionem menores riscos para a Administração e, se for o 
caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis; 

VIII. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos 
seguintes limites máximos: 

0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia 
de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela do objeto não realizada, observado o disposto no § 5° do art. 19 do Decreto 
Estadual n° 5.965/2010, a partir do trigésimo primeiro dia; 

2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de 
atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o 
edital, cumulativamente à aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b"; e 

IX. 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor 
da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame, tais como: 

proposição de recursos manifestamente protelatórios; 

deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
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desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Administração; 

não cumprimento dos requisitos de habilitação na modalidade pregão, embora o 
licitante tenha declarado previamente no certame que os cumpria; 

não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, na modalidade pregão, 
consoante valor ofertado nas fases de lances ou de negociação; e 

tumultuar a sessão pública da licitação. 

X. 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora, ou sua correspondente 
nas dispensas e inexigibilidades de licitação, em caso de recusa injustificada em 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração ou pelo descumprimento de qualquer cláusula pactuada, à exceção 
do descumprimento do prazo de realização ou entrega do objeto; 

Xl. a multa será executada com a observação da seguinte ordem: 

mediante desconto no valor da garantia da proposta ou do contrato; 

mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e 

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e 
com aplicação de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos 
créditos não tributários da Fazenda Pública estadual, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente; 

O atraso para efeito de cálculo da multa será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte; 

Em despacho com fundamentação sumária poderá ser relevado o atraso não 
superior a cinco dias; 

Decorridos trinta dias de atraso na execução do objeto do contrato, a nota de 
empenho será cancelada e o contrato rescindido, exceto na existência de justificado 
interesse do órgão ou entidade contratante em admitir atraso superior a trinta dias, que 
será penalizado na forma do inciso VIII, alínea "b"; 

As penalidades de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão 
ser aplicadas conjuntamente com a de multa; 
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A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 
de licitações e de contratar com a Administração Pública dos Poderes da União, dos 
Estados e dos Municípios, por prazo não superior a dois anos, podendo chegar a cinco 
anos em se tratando da modalidade pregão; 

A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a 
Administração Pública, e será aplicada, dentre outros, nos seguintes casos e períodos: 

a) por até trinta dias: 

quando vencido o prazo de advertência para cumprimento de obrigação, o 
fornecedor permanecer inadimplente; ou 

quando o fornecedor deixar de entregar, no prazo estabelecido pela Administração, 
os documentos exigidos. 

b) de trinta dias a seis meses: 

para o fornecedor que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 
celebrar o contrato; 

recebimento de duas penalidades de advertência, em prazo inferior a doze meses; 

recebimento pela segunda vez da penalidade sancionada na forma da alínea "a", em 
prazo inferior a vinte quatro meses; 

recebimento de uma segunda penalidade de multa, por qualquer uma das seguintes 
condutas: 

4.1. atraso na execução do objeto; e 

4.2. alteração da sua quantidade ou qualidade; 

c) de seis a doze meses, nas situações de: 

a retardamento imotivado na execução de serviço, obra e fornecimento de bens, que 
implique em necessária rescisão contratual; 

não pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, nas situações bem que não 
for possível o desconto da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas 
executadas; ou 

recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma da alínea "b", e 
prazo inferior a trinta e seis meses. 
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d) de doze a vinte e quatro meses: 

prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, dentre os quais o 
conluio entre empresas; 

apresentação de documentos fraudulentos, adulterados, falsos ou falsificados nas 
licitações ou na execução do contrato, incluindo o Cadastro Unificado de Fornecedores 
-CADUF; 

condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos relacionados ao contrato; 

quando o fornecedor paralisar serviço, obra ou fornecimento de bens sem justa 
motivação e prévia comunicação à Administração; 

entrega de objeto contratual falsificado ou adulterado; 

prática de sérios atos de inexecução contratual ou de ilícitos administrativos graves; 
ou 

7, recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma da alínea "c", em 
prazo inferior a quarenta e oito meses. 

Nos casos de recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma 
da alínea "d" do inciso anterior, ocorridas no período de até sessenta meses, desde que 
a primeira sanção tenha sido aplicada na gradação máxima, poderá a segunda sanção 
ser majorada para até cinco anos, quando a última sanção decorra de conduta 
praticada na modalidade Pregão; 

A partir da terceira conduta sancionada na forma da alínea "d" do inciso XVIII, 
ocorridas no período de até sessenta meses, qualquer que tenha sido a pena aplicada, 
poderá a terceira sanção ser majorada para até cinco anos, quando a última sanção 
decorra de conduta praticada na modalidade Pregão; 

Declaração de inidoneidade é a sanção que qualifica negativamente o fornecedor, 
impedindo-o de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública 
dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 
dois anos da aplicação da sanção; 
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A declaração de inidoneidade só poderá ser aplicada para as condutas previstas 
nas alíneas "a" a "g" do inciso IV, do § 1°, do art. 20 do Decreto Estadual n° 5.965/2010, 
desde que existam prejuízos a serem ressarcidos à Administração; 

A reabilitação do fornecedor perante a Administração se dará pelo cumprimento 
de obrigações de fazer, de pagar ou por ambas; 

No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar desde já, 
para fins de reabilitação do licitante ou contratado, as obrigações de fazer ou o valor do 
ressarcimento e os critérios de correção nas obrigações de pagar; 

A aplicação das sanções administrativas previstas no inciso IV, alíneas "a" a "c", é 
atribuição da autoridade competente, podendo ser delegada, e a sanção prevista no 
inciso IV, alínea "d", é de competência exclusiva da autoridade superior; 

A autoridade que aplicar as sanções estabelecidas neste Contrato e no Decreto 
Estadual n° 5.965/2010, determinará a publicação do extrato da decisão no Diário 
Oficial do Estado, no qual deverá conter as seguintes informações: 

nome do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF; 

nome e CPF de todos os sócios; 

sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento; 

órgão ou entidade e autoridade que aplicou a sanção; e 

número do processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

§ 1° Acompanhar a execução físico-financeira do contrato; 

§ 2° Atestar a qualidade dos serviços contratados, se estes estiverem em conformidade 
com as especificações do respectivo objeto contratado; 

§ 3° Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 
observando os prazos de vigência e execução; 

§ 4° Requer formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e 
aditivos necessários, devidamente justificados; 

§ 5° Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, informando sobre 
paralisações ou suspensões que ocorram no contrato; 
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§ 6° Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato e/ou Gestor de Convênio 
eventuais irregularidades, após ter notificado formalmente a Contratada em caso de 
descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as 
ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

§ 7° Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos 
materiais fornecidos e dos serviços prestados; 

§ 8° Efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos de vigência 
de convênios, se estes forem interdependentes, se o contrato for financiado com 
recursos de convênio; 

§ 9° Estabelecer, juntamente com respectivo gestor, cronograma de fiscalização; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não será exigida a garantia contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total 
ou parcialmente, o objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

§ 1° O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 
CONTRATADA outros direitos, especialmente o de indenização, além daquele referente 
ao pagamento dos serviços já prestados, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 c/c inciso I, do art. 79 da Lei n° 8.666/93, 
notadamente quando se verificar um ou mais dos motivos abaixo, ensejados pela 
CONTRATADA: 

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

A lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a impossibilidade 
do fornecimento nos prazos estipulados neste Contrato; 

O atraso injustificado no inicio do fornecimento do objeto; 

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução desde Contrato, assim como a de seus superiores; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS CASOS OMISSOS 

PARÁGRAFO ÚNICO. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, 
serão regulados pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das 
disposições do direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado 
com o inciso XII, do art. 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do 
Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 
Contratante, nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 

PARÁGRAFO ÚNICO. As partes elegem o foro da Comarca de Rio Branco/AC, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer 
dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente 
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das 
testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

Rio Branco (AC), 15 de agosto de 2019. 

Eng. 'talo Var
•  5. ares de Medeiros "•/ 

Pres' f nte o DERACRE Representante da Contratada 

: 
/10t 1401))  2) 	 lxcLo-, 	5 Uiva 

CPF N°01191 • (o53, `à)..1--  	CPF N°   c. o5), 	ii?Ts  
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 5.19.122A 
PROCESSO N° 000.346/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019 

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA 
HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE — DERACRE, contratante e a Empresa A. 
A. M. CAMELI - EPP, contratada. 
OBJETO: Contratar empresa para prestação de serviço de locação de meio de transporte 
fluvial embarcação tipo balsa com rebocador, para realizar travessia de munícipes, veículos 
e cargas na confluência da BR-364 com o Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. 
VALOR: R$ 1.126.200,00 (um milhão, cento e vinte e seis mil e duzentos reais). 
PRAZO: até 15/08/2020. 
DESPESA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do 
Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2019, sob o seguinte Programa de 
Trabalho: 85420126784111430570000 — Aquisição, Operação e Manutenção de 
Embarcações; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00; Fonte de Recurso: 100-RP. 
DATA: 15 de agosto de 2019. 

ASSINAM: ÍTALO CÉSAR SOARES DE MEDEIROS, pelo contratante e ANTONIO 
ASSEM MELO CAMELI, pela contratada. 
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LOCACAO 	DE 	VEI- 
CULOS DE PASSEIO 
SEM CONDUTOR - 
PESSOA 	JURIDICA 
- MENSAL. - Locação 
de veículo sedan - tipo 
passeio (sem Condu- 
tor/Motorista), com as 
seguintes 	característi- 
cas 	mínimas: 	capaci- 
dade para transportar 
05 	(cinco) 	pessoas; 

16 
Motor 1.0 ou superior; 
05 (cinco) portas; com- 
bustível 	gasolina/ál- 
cool (motor flex); com 

12 
meses  01 R$ 2.599,00 R$ 31.188,00  

05 (cinco) marchas à 
frente e 01 (uma) a ré; 
ar-condicionado, 	02 
(DOIS) ANOS DE FA- 
BRICAÇÃO; em ótimo 
estado 	de 	conserva- 
ção com toda a docu-
mentação atualizada e 
em conformidade com 
a lei de transito - RIO 
BRANCO 3 
LOCACAO 	DE 	VEI- 
CULOS DE PASSEIO 
SEM 	CONDUTOR - 
PESSOA 	JURIDICA 
- MENSAL. - Locação 
de veículo sedan - tipo 
passeio (sem Condu-
tor/Motorista), com as 
seguintes 	característi- 
cas 	mínimas: 	capaci- 
dade para transportar 
05 	(cinco) 	pessoas; 

17 
Motor 1.0 ou superior; 
05 (cinco) portas; com- 
bustfvel 	gasolina/ál- 
cool (motor flex); com 

12 
meses  01 R$ 2.599,00 R$ 31.188,00 

05 (cinco) marchas à 
frente e 01 (uma) a ré; 
ar-condicionado, 	02 
(DOIS) ANOS DE FA- 
BRICAÇÃO; em ótimo 
estado 	de 	conserva- 
ção com toda a docu-
mentação atualizada e 
em conformidade com 
a lei de transito - RIO 
BRANCO 4 
'LOCACAO 	DE 	VEI- 
CULOS DE PASSEIO 
SEM 	CONDUTOR - 
PESSOA 	JURIDICA 
- MENSAL. - Locação 
de veículo sedan - tipo 
passeio (sem Condu-
tor/Motorista), com as 
seguintes 	característi- 
cas mínimas: capacida-
de para transportar 05 
(cinco) pessoas; Motor 

18 
1.0 ou superior; 05 (cin- 
co) portas; combustível 
gasolina/álcool 	(motor 
flex); 	com 	05 	(cinco) 
marchas à frente e 01 

12 
meses 

01 R$ 2.599,00 R$ 31.188,00 

(uma) a ré; arcondicio-
nado, 02 (DOIS) ANOS 
DE FABRICAÇÃO; em 
ótimo estado de con- 
servação com toda a 
documentação 	atuali- 
zada e em conformida- 
de com a lei de transito 
- RIO BRANCO 5 

LOCACAO DE VEICU- 
LOS DE PASSEIO SEM 
CONDUTOR - PESSOA 
JURIDICA - 	MENSAL 
- Locação de veiculo se-
dan - tipo passeio (sem 

24 

Condutor/Motorista), com 
as seguintes característi-
cas mínimas: capacidade 
para transportar 05 (cinco) 
pessoas; Motor 1.0 ou su-
perior, 05 (cinco) portas; 
combustível gasolina/álco- 
ol (motor flex); com 05 (cin-
co) marchas â frente e 01 

12 
meses 

01 R$ 2.599,00 R$31.188,00 

(uma) a ré; arcondiciona-
do, 02 (DOIS) ANOS DE 
FABRICAÇÃO; em ótimo 
estado de conservação 
com toda a documentação 
atualizada e em conformi-
dade com a lei de transito 
- RIO BRANCO 11 
LOCACAO DE VEICU- 
LO UTILITÁRIO. SEM 
CONDUTOR- 	Locação 
de veículo utilitário — tipo 
picape 	(sem 	condutor/ 
sem motorista), com as 
seguintes caracteristicas 
mínimas: cabine simples, 
capacidade para trans-
portar 02 (duas) pessoas, 
motor 1.6 ou superior, 02 

29 
(duas) portas, caçamba 
com capacidade de carga 
mínima de 900 litros com- 
bustível 	gasolina/álcool 

12 
meses  

01 R$ 3.700,00 R$ 44.400,00 

(motor flex) com 05 (cin- 
co) marchas à frente e 1 
ré, ar condicionado, 02 
(dois) ANOS DE FABRI- 
CAÇÃO, em ótimo esta-
do de conservação com 
toda documentação atua-
lizada e em conformidade 
com a lei de transito - RIO 
BRANCO 2 

TOTAL R$ 235.152,00 

Rio Branco-AC, 17 de setembro de 2019. 

Josenil Costa Chaves 
Diretor Presidente 
Decreto n°068 de 08/01/2019 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 5.19.122A 
PROCESSO N°000.346/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N" 043/2019 
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
ESTRUTURA 1-IIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE — DERA-
CRE, contratante e a Empresa. A. M. CAMELI - EPP, contratada. 
OBJETO: Contratar empresa para prestação de serviço de locação de 
meio de transporte fluvial embarcação tipo balsa com rebocador, para 
realizar travessia de munícipes, veículos e cargas na confluência da 
BR-364 com o Rio Juruá, no município de Rodrigues Alves. 
VALOR: R$ 1.126.200,00 (um milhão, cento e vinte e seis mi e duzentos reais). 
PRAZO: até 15/08/2020. 
DESPESA*. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 
conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2019, sob o 
seguinte Programa de Trabalho: 85420126784111430570000 — Aquisi-
ção, Operação e Manutenção de Embarcações; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00.00; Fonte de Recurso: 100-RP. 
DATA: 15 de agosto de 2019. 

ASSINAM: ITALO CÉSAR SOARES DE MEDEIROS, pelo contratante e 
ANTONIO ASSEM MELO CAMELI, pela contratada. 
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